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APRESENTAÇÃO
A obra intitulada “Medicina e saúde vol. 1”, publicada pela Brazilian Journals
Publicações de Periódicos e Editora, apresenta um conjunto de dezessete capítulos
que apresentam diversas temáticas do conhecimento da área da saúde.
Entre os assuntos abordados está um estudo que apresenta os exercícios
físicos utilizados em pacientes em situação pós-cirúrgica de hérnias de disco na região
lombar, com o método utilizado de revisão bibliográfica de abordagem qualitativa. O
livro também apresenta uma avaliação da incidência de bronco aspiração em
indivíduos internados num hospital terciário no período de um ano, bem como os
efeitos das medidas preventivas. Além disso, um trabalho com o intuito de verificar o
dimorfismo sexual e estimação da idade através de mensurações angular e sutilizando
mandíbulas secas de adultos. Outra contribuição é um estudo que tem por objetivo
apresentar as características e probabilidade da doença periodontal em pacientes
fumantes por meio de uma revisão da literatura. Ainda será tratado sobre o perfil social
dos vestibulandos, bem como evidenciado a prevalência de indicadores de depressão
e sofrimento psíquico nestes estudantes da cidade de Aracaju/SE, entre outros
estudos.
Sendo assim, gostaríamos de agradecer aos autores que colaboraram com
todo empenho e entusiasmo para que esse livro fosse construído. Desejamos que o
mesmo contribua na discussão de assuntos da área de saúde, orientando docentes,
estudantes, gestores e pesquisadores na reflexão dos temas abordados.

Edilson Antonio Catapan
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CAPÍTULO 01
TREINAMENTO FÍSICO EM PERÍODO PÓS-CIRURGICO DE HÉRNIA DE DISCO
LOMBAR
Marina Gonçalves Meira
Bacharelado em Educação Física
Faculdades Integradas de Jaú (FIJ)
Endereço: Tenente Navarro, n° 642 - Chácara Braz Miraglia - Jaú/SP
E-Mail: marina.gmeira@gmail.com
Renan Floret Turini Claro
Doutorado em Fisiopatologia em clínica médica
Faculdades Integradas de Jaú (FIJ)
Endereço: Rua: Tenente Navarro, n°642 – Chácara Braz Miraglia – Jaú/SP
E-mail: renan_turini@hotmail.com
RESUMO: As dores na região lombar são os sintomas relatados com maior frequência
nos países industrializados, em aproximadamente 90% da população, no Brasil ela
atinge cerca de 5,4 milhões. A hérnia de disco é uma lesão na coluna vertebral
ocorrendo quando o disco vertebral desloca-se do seu lugar causando a compressão
de outras estruturas levando a dor ciática, a indicação cirúrgica ocorre se os
tratamentos conservadores não tiverem resultados em melhoras dos sintomas, que
resultam em limitações da qualidade de vida. O presente estudo objetivou apresentar
exercícios físicos utilizados em pacientes em situação pós-cirúrgica de hérnias de
disco na região lombar, com o método utilizado de revisão bibliográfica de abordagem
qualitativa. Constatou-se a partir da análise da literatura que os maiores causadores
das lesões nos discos intervertebrais são a de falta de atividade física, sobrepeso e
sedentarismo. O tratamento cirúrgico pode ser realizado como intervenção
endoscópica, microcirurgia e microdiscectomia. Após 60 dias do procedimento, caso
o paciente já tenha retornado a sua rotina, é indicada a realização de exercícios
físicos. Os exercícios propostos podem ser realizados como uma forma de prevenção
de uma futura lesão ou como recuperação pós-cirúrgica, tendo o foco no
fortalecimento e alongamento das musculaturas da região lombar, abdominais, e
membros inferiores.
PALAVRAS-CHAVE: Pós-Cirúrgico; Hérnia de Disco; Exercício Físico.
ABSTRACT: Low back pain is the most frequently reported symptom in industrialized
countries, in approximately 90% of the population, in Brazil it affects about 5.4 million.
Herniated disc is an injury to the spine occurring when the vertebral disc moves from
its place causing compression of other structures leading to sciatica, the surgical
indication occurs if conservative treatments do not result in improvement of symptoms,
which result limitations of the individual's quality of life. The present study aimed to
present physical exercises used in patients in post-surgical situation of herniated discs
in the lumbar region, with the method used of bibliographic review of qualitative
approach. It was found from the analysis of the literature that the main causes of
injuries in the intervertebral discs are the lack of physical activity, overweight and
physical inactivity. Surgical treatment can be performed as an endoscopic intervention,
microsurgery and microdiscectomy. After 60 days of the procedure, if the patient has
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.11, p. 109095-109111 nov. 2021
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already returned to his routine, physical exercises are indicated. The proposed
exercises can be performed as a way of preventing a future injury or as a post-surgical
recovery, focusing on strengthening and stretching the muscles of the lower back,
abdominals, and lower limbs.
KEYWORDS: Post-Surgical; Herniated Disc; Physical exercises.
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1. INTRODUÇÃO

Exercícios físicos têm como objetivo melhorar as capacidades do ser humano
sendo elas físicas, psíquicas e motoras não precisando ser aplicado somente em
atletas. O processo de treinamento é utilizado processo que resulta no aprimoramento
do sistema cardiovascular, proporciona alívio de dores crônicas, melhora a sensação
de bem-estar do praticante (PEREZ, A. J; 2010).
Nesse sentido, o exercício físico orientado pelo Profissional de Educação Física
tornou-se essencial para desenvolver a qualidade de vida. Nessa perspectiva, os
exercícios físicos mobilizam grandes massas musculares e proporcionam o
desenvolvimento da dinâmica vascular com acentuada produção de energia pelo
metabolismo. Em consequência a esse processo, de forma crônica, diminui a gordura
corporal, aumenta a massa muscular, aumenta a força muscular, desenvolve a
densidade óssea, fortalece o tecido conjuntivo, melhora a flexibilidade e melhora a
postura. As magnitudes de cada resposta ao processo de treinamento são
dependentes dos estímulos e modalidades. O treinamento resistido é a prática mais
utilizada para o aprimoramento da força muscular. A corrida, a caminhada e o ciclismo
proporcionam estímulos de resistência com baixa e moderada intensidades, ou seja,
ajudam a pratica de atividades cotidianas com menos esforço físico, auxiliando
também no emagrecimento (SANTAREM, J.M, 1996).
As dores na região lombar são os sintomas relatados com maior frequência nos
países industrializados, em aproximadamente 90% da população. Passar muito tempo
na mesma posição sendo ela em pé ou sentado, limitando a atividade física,
sobrepeso, e maus movimentos são umas das maiores causas de lesão nos discos
intervertebrais (DZIERZANOWSKI M. et al., 2013). Em consequência a esse
desarranjo pode-se desenvolver a hérnia de disco, de forma que essa patologia afeta
em média de 2 a 3% da população entre os 40 e 50 anos de idade. No Brasil, ela
atinge cerca de 5,4 milhões de pessoas e, em geral, pessoas do sexo masculino e
acima de 35 anos (LEITE R. G, 2018; p 29).
A hérnia de disco é uma lesão na coluna vertebral ocorrendo quando o disco
vertebral desloca-se do seu lugar e comprime outras estruturas causando dor ciática.
Estas são classificadas em: protrusas quando um disco fica mais dilatado que os
outros, destruindo algumas fibras dos anéis fibrosos; extrusas quando o desgaste da
última fibra do anel fibroso transbordando o liquido gelatinoso existente dentro dele;
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sequestradas quando as fibras do disco se rompem completamente vazando o liquido
ácido total que consiste dentro do mesmo causando inflamação e compressão
continua no indivíduo. (LEITE R. G, 2018)
A indicação cirúrgica ocorre se os tratamentos conservadores não tiverem
resultados em melhoras dos sintomas, que resultam em limitações da qualidade de
vida do indivíduo. Existem dois tipos de cirurgias indicadas para o tratamento da
hérnia de disco lombar sendo elas a endoscópica e a microcirúrgica, as duas sendo
minimamente invasivas se tornaram padrão diante ao mundo todo, tendo os
resultados pós-cirúrgicos compatíveis tendo uma mobilização cirúrgica precocemente
e retornando as atividades físicas leves após duas semanas e ao trabalho após quatro
semanas de operação. A microdiscectomia tubular foi introduzida no meio cirúrgico
em 1970 na Europa, ela é caracterizada por um procedimento minimamente invasivo
e de baixo custo, onde se utiliza seringas de diametros progressivos e afastadores
tubulares para abordar a hérnia de disco, o tempo médio de cirurgia é de 70 minutos
e de permanencia do paciente no hospital de 6 a 20 horas. Dentre das cirurgias da
coluna vertebral este procedimento tem o resultado mais satisfatorio, pois não causa
muito sangramento durante a opereção e consequentimente menos dor pós-cirurgia
ao paciente, tornando-se uma tendência na medicina moderna (ANDERLE, D. V et
al., 2010).
As cirurgias podem ser invasivas ou não, as pessoas recém-operadas podem
ficar internadas de 2 a 5 dias, voltando as suas atividades normais após 10 dias de
cirurgia, após 60 dias de pós-operatório pode-se notar uma melhora na sua qualidade
de vida e se obtém ganhos funcionais (MILANI J.P et al., 2009).
O presente estudo espera mostrar intervenções de exercícios físicos para a
melhora na qualidade de vida, diminuição de dores e funcionalidade em um indivíduo
pós-cirúrgico de hérnia de disco na região lombar. Portando, o presente trabalho
objetivou apresentar exercícios físicos utilizados em pacientes em pós-cirurgia de
Hérnia de Disco Lombar (HDL).

2. MÉTODO

Segundo Severino (2007), ao se traçar um projeto de pesquisa ele deve ser
planejado. Para o projeto ser elaborado ele deve ter bem claro qual será seu objetivo
e qual o método de pesquisa ele deve percorrer, possibilitando aos pesquisadores
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organização de uma disciplina de trabalho e de seu tempo dedicado a ele.
A revisão bibliografia é a técnica de se compactuar todas as pesquisas que já
foram escritas do mesmo tema de diversas maneiras seja elas em livros, artigos,
revistas etc. tais buscas enriquecem e facilitam a pesquisa buscando com clareza
descrever sobre o tema abordado (SEVERINO, 2007).
O método de pesquisa indutivo qualitativo, que permite maior abrangência do
tema possibilitando novas descobertas e técnicas utilizadas, chegando a um único
senso comum, trazendo inovação a partir do contexto social tento relação entre o
mundo e o sujeito (GIL, A.C. 1994).
Para a análise das informações buscou-se convergências e divergências entre
diferentes artigos científicos abordando o tema de atividade física para pessoas com
pós- cirurgia de hérnia de disco lombar (HDL), as plataformas de pesquisa foram
Pubmed, Scielo, Google Acadêmico e Livros. Encontrando 25 artigos, no período de
2003 a 2020, excluindo 6 dos mesmos, com o critério de inclusão onde os resultados
eram referentes há pessoas recém operadas de hérnia de disco lombar, os descritores
foram: pós-cirúrgico de hérnia de disco e atividade física (herniated disc post-operative
and physical activity), benefícios da atividade física para herniados (benefits of
physical activity for hernia), tipos de atividades físicas para pessoas com hérnia de
disco lombar (types of physical activities for people with lumbar disc herniation).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A hérnia de disco é o processo de ruptura do anel fibroso, consequentemente
o deslocamento do disco entre os espaços das vertebras, o aparecimento da mesma
pode modificar a postura, a musculatura e as atividades de vida cotidiana. A
intervenção cirúrgica na região lombar pode ser considerada pelos médicos como
mais comum nos serviços de cirurgias neurológicas, o paciente pós-operatório podem
ter ganhos funcionais e qualidade de vida após 60 dias da sua cirurgia.Com o objetivo
de retirar a parte extrusa ou sequestrada do disco à cirurgia devolve a mobilidade e a
qualidade de vida ao paciente, a cirurgia endoscópica é realizada por meio de uma
incisão de aproximadamente 5 a 7 cm, onde por meio de instrumentos e uma
pequena câmera, se realiza o procedimento localizando o disco não sendo
necessários afastadores para e deixando quase que intactos os músculos para
vertebrais tendo a duração de aproximadamente de 22 minutos se tem a retirada parte
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que está extrusa ou sequestrada para expandir e descomprimir o disco que está
afetado, proporcionando uma melhor recuperação com baixos sintomas de dor pósoperatório, e um retorno ao trabalho e a vida normal mais rapidamente. Já a
microcirurgia é realizada por uma incisão de 1,5 a 2 cm, onde se utiliza um espaçador
para o acesso ao disco lesionado, podendo ter três vias de acesso (interlaminar;
extraforaminal; translaminar) diferindo apenas os termos de invasibilidade de rotas
suaves, durante o procedimento, resultando na retitada dos protubuidos e dos
sequestrados do disco intervetebral, preservando os musculos paravertrebais e um
traumatismo minimo no tecido intra-vertrabal, não tendo contra indicações (HEIDER.
F.C; MAYER. H.M., 2016).
Um grupo de sessenta pacientes pós-operatórios da Faculdade de Medicina de
Istambul com idade de 20 a 50 anos, participaram de um programa de treinamento
específico de um mês pós-operatório de hérnia de disco, com duração do tratamento
de oito semanas, sendo dividido em três grupos. O primeiro grupo de pacientes
recebeu tratamento intensivo de exercícios, o segundo grupo fez o treinamento em
sua casa e o terceiro grupo foi definido como controlo não recebeu exercícios para
fazer. O primeiro grupo teve como objetivo executar três serie de exercícios por
semana com duração de 1,5 horas durante oito semanas, realizando exercícios de
alongamento para poder aumentar a flexibilidade dos tecidos musculares, e exercícios
de estabilização lombar. O segundo grupo de pacientes, foi ensinado os exercícios de
noções corporais básicas como no primeiro grupo e exercícios clássicos para
posteriormente executarem três vezes na semana em suas residências. Os terceiros
grupos de pacientes não receberam nenhum tipo de programa de exercícios físicos,
foi aconselhado a continuarem a fazer suas atividades diárias. Foi possível verificar
que não houve diferença entre os grupos com relação à dor no pós-operatório, mas
para voltar ao trabalho o grupo que recebeu exercícios intensos e o grupo que fez
exercícios em suas casas tiveram uma resposta melhor, voltaram antes do que o grupo
classificado como o de controle (FILIZ. M; CAKMAK. A; OZCAN. E., 2005).
Esse processo de hérnia de disco pode ser mais frequente em pessoas entre
30 e 50 anos, mas também pode ser encontradas em adolescentes e pessoas idosas.
Quando aplicado a técnica de Pilates® que tem como importância o posicionamento
postural durante a execução do exercício em seis mulheres com hérnia de disco com
idade entre 35 e 55 anos que realizarem o teste de flexibilidade, níveis de dor e postura
antes do início da intervenção do exercício, após seis semanas, é possível verificar
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sua eficácia para a melhora de flexibilidade e postura, e principalmente na diminuição
de dor com a execução da técnica de Pilates® proporcionando um maior alongamento
superficial do tronco auxiliando na sustentação da cintura escapular (LOPES,C. R et
al., 2012).
Muitas técnicas são utilizadas para recuperação de pacientes pós-operados de
HDL, existindo controvérsias entre elas, para que se comprove a mais eficaz, a mais
apropriada para cada tipo de cirurgia, quando esta intervenção deve ocorrer e quais
os riscos existentes. Em um estudo randomizado, foram analisados vários tipos de
tratamentos pós-cirúrgicos analisando 1099 pacientes em diferentes grupos de
tratamentos, entre eles estão os tratamentos conservadores e os tratamentos
cirúrgicos. Quando se constata a hérnia de disco se sugere inicialmente o tratamento
conservador sendo menos invasivo, caso os sintomas não melhoram deve-se ter a
intervenção cirúrgica nos casos mais graves, embora o tratamento cirúrgico melhore
a dor do paciente mais rapidamente, após um ou dois anos não se diferem os tipos de
tratamento na recuperação do paciente. O tratamento conservador com a prática de
exercícios se destaca pela melhora de funcionalidades do paciente, alcançando
mudanças comportamentais diante da dor, quando se tem a intervenção cirúrgica
microdissectomia duas horas após o paciente deve começar a caminhar para que
possa sair do hospital normalmente e voltar o mais rápido possível ao seu cotidiano e
trabalho, quando se submete a fusão vertebral que é a junção de duas ou mais
vertebras para que elas se mantenham imóveis as atividades cotidianas e os
exercícios devem se iniciar após a remoção dos pontos. Após qualquer procedimento
o paciente deve receber um tratamento com uma equipe multidisciplinar com
intervenções cognitivas e exercícios para que entenda melhor a funcionalidade do seu
corpo e perca qualquer medo de realizar alguma atividade de vida diária após a
intervenção cirúrgica (SANTANA-RIOS, J. S. et al., 2014).
Para OLIVEIRA (2011) o programa de reabilitação se torna muito importante
para pessoas que passaram por uma cirurgia HDL. Segundo a OMS (2010), o
programa de reabilitação tem a função de manter esses pacientes com suas
funcionalidades vitais ativas, envolvendo suas capacidades físicas, psicológicas e
sociais normais, ajudando em suas interdependências, permitindo o retorno da sua
vida normal e seu trabalho com mais agilidade garantindo seu bem-estar. Mesmo
existindo controvérsias para o tipo de reabilitação destes pacientes, atualmente o
programa de reabilitação precoce tem ganhado espaço e garantindo a saúde do
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individuo, que envolvem a volta na sua vida diária, a pratica de exercícios físicos
em suas residências ou em academias. Considerando a intensidade e a frequência
dos exercícios neste programa de reabilitação foi definida que o treinamento deve ser
realizado de uma a duas vezes ao dia. O primeiro programa de exercícios tem a
finalidade de estabilização da coluna realizando os exercícios de: movimentos
alternados dos braços em decúbito dorsal (fig. 1); flexão alternada do quadril e dos
joelhos em decúbito dorsal (fig. 2); em quatro apoios deslizamento das pernas
alternadas (fig. 3); rotação lateral dos membros inferiores em decúbito dorsal (fig. 4).
Para o fortalecimento lombar o exercício aplicado em decúbito ventral retirando o
tronco e os pés do chão (paraquedas) (fig. 5) e movimentos alternados com os pés
com o peitoral apoiado (fig. 6). Para fortalecimento abdominal os exercícios foram de
abdominal reto (fig. 7) e levantamento de pernas alternado em decúbito dorsal (flexão
do quadril) (fig. 8). Para fortalecimento de membros inferiores o exercício foi de flexão
do joelho em pé com uma caneleira (fig. 9). Para finalizar os exercícios foi feito
alongamento onde foi realizada elevação do quadril em decúbito dorsal (fig.10) e
flexão lombar em pé (fig. 11). Após a quarta e sexta semana estes exercícios podem
ter uma intensidade e frequência maior, e o acréscimo de fortalecimento para
membros superiores sendo adaptados para o fortalecimento muscular realizados em
academias, contribuindo para a diminuição da dor, da incapacidade funcional e de
tempo ao retorno ao trabalho.
(fig. 1)

(fig. 4)

(fig. 2)

(fig. 3)

(fig. 5)
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(fig. 7)

(fig. 8)

(fig. 10)

(fig. 9)

(fig. 11)

Por ser uma estrutura complexa e ter uma amplitude muito grande de
movimentos a lombar pode ter uma maior chance de lesão, com relação às outras
partes da coluna vertebral, para se realizar a flexão do tronco, as vertebras da lombar
realizam maior parte deste movimento sobrecarregando-as e podendo sofrer lesões,
causando muita dor e resultando em maior chance de herniação. Investir em um
programa de exercícios para ter uma coluna saudável, colabora para o aumento de
força e melhor flexibilidade, ajudando a prevenir lesões futuras. Com um plano de
exercícios que trabalham com cuidado a região lombar, ajudará a ter movimentos com
mais eficiência e ter uma melhor consciência corporal, que podem ser fatores
fundamentais para prevenções de futuras hérnias discais. Para isso foi criado duas
variantes de treinamento destinadas ao alivio de dor na região lombar, a primeira é
destinada ás pessoas que sentem dor quando fazem movimentos de extensão lombar
que são: alongamento dos ísquios tibiais em decúbito dorsal (fig. 12); alongamento do
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piriforme em decúbito dorsal (fig. 13); alongamento joelho-tórax (fig. 14); inclinação
pélvica em decúbito dorsal (fig. 15); ponte (fig. 16); ponte com membro inferior
levantado (fig. 17); ponte com o membro inferior levantado e as mãos unidas (fig. 18);
abdominal alternado (fig. 19); giro russo (fig. 20). A segunda variação de exercícios
será para pessoas que sentem dor ao fazer flexão na região lombar contendo:
alongamento do quadríceps (fig. 21); alongamento dos flexores do quadril (fig. 22);
avanço à frente (fig. 23); alongamento lombar (rotação lateral) (fig. 24); nado
(paraquedas) (fig.25); prancha (fig. 26); prancha lateral (fig. 27); estabilidade em pé
(fig. 28); extensão de tronco na bola suíça. Os exercícios devem ser realizados em
isometria, ou em movimentos bem lentos com a finalidade de alongamento e
fortalecimento muscular (STRINIANO, P., 2015).
(fig. 12)

(fig. 15)

(fig. 18)

(fig. 13)

(fig. 16)

(fig. 14)

(fig. 17)

(fig. 19)
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(fig. 21)

(fig. 22)

(fig. 23)

(fig. 21)

(fig. 22)

(fig. 23)

(fig. 27)

(fig. 28)

Os músculos abdominais e do core que se entende pelos músculos
responsáveis pela sustentação e estabilização da coluna lombar, são muito
importantes para o movimento e para a saúde, a junção com os músculos lombares
resulta em um importante suporte para a coluna, se houver o enfraquecimento e a
protrusão abdominal acarreta na desestabilização dos discos intervertebrais
aumentado o risco de uma lesão lombar. Para isso existe um programa de treinamento
para os músculos abdominais e do core para a proteção lombar, o programa para
iniciantes pode ser realizado três vezes na semana com os exercícios de Abdominal
básico com amplitude reduzida (fig. 29) executando duas séries de quinze a vinte
repetições e trinta a quarenta e cinco segundos de descanso, alongamento na região
de afundo (fig. 30) segurando em isometria por quinze segundos; estabilização estática
(fig. 31) com quatro series de dez segundos com trinta segundos de descanso;
suspensão na barra fixa (fig. 32) relaxando as costas de quinze a trinta segundos. O
programa de exercícios avançados pode ser realizado quatro vezes na semana, os
exercícios são: abdominal com contração dupla (fig. 33) executando três séries de doze
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a vinte e cinco repetições com descanso de trinta a quarenta e cinco segundos;
alongamento na região afundo (fig. 30) em isometria por vinte segundos; abdominal
com rotação (fig. 34) com movimentos lentos de três series de doze a quinze
exercícios e descanso de trinta a quarenta e cinco segundos e pra finalizar suspensão
na barra fixa pelo o tempo que suportar. (DELAVIER, F.; GUNDILL, M., 2013).

(fig. 24)

(fig. 32)

(fig. 25)

(fig. 26)

(fig. 33)

(fig. 34)

Segundo LEITE (2018), a musculação se torna muito importante como forma
de tratamento para pessoas portadoras de Hérnia de Disco, mesmo sabendo que
prescrever exercícios resistidos se torna uma tarefa muito difícil, mesmo sabendo que
ela ajuda no fortalecimento do tecido muscular, o profissional de Educação Física é a
pessoas mais indicada para passar este tipo de treinamento, pois compreendendo o
processo de estabilização da coluna e pode garantir que os músculos estejam sendo
trabalhados e ativados de acordo com o seu objetivo. Quando executar os exercícios
deve sempre tomar muito cuidado com os movimentos do quadril, do tronco e da
coluna, procurando sempre movimentos mais leves para que não se agrave o caso
do mesmo, em casos de crises de dor aguda o treinamento deve ser suspenso e o
medico deve ser procurado imediatamente. Propondo uma periodização de exercícios
de musculação por doze semanas, onde os exercícios que podem ser realizados na
primeira e na segunda semana são: hiperextensão lombar (fig. 35); obliquo em pé (fig.
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36); elevação pélvica (fig. 37); prancha no solo (fig. 38). Os exercícios nessa faze de
iniciação devem ser realizados em dias alternados em duas séries de quinze
repetições, com intervalos de um minuto entre elas, se houver dor durante a execução
dos movimentos é indicado fazer exercícios em isometria. No inicio da terceira semana
de treinamento até a quarta semana, os exercícios propostos tem ênfase no
Quadríceps Femoral, onde serão incluídos os exercícios de Good Morning (fig. 39) e
Agachamentos com a bola (fig. 40) nesse processo de treinamento serão realizadas
duas series de quinze repetições com intervalos de um minuto entre elas, se houver
dor os exercícios podem ser isométricos. Quando se iniciar a quinta semana as
sessões de treinamento terão três series de dez exercícios com intervalo de um minuto,
acrescentando os exercícios de Abdômen com isometria com os pés e as mãos
levantados (fig. 41). Após as doze semanas de treinamento uma nova periodização
pode ser montada dando ênfase na musculatura do quadríceps femoral tendo por
entender que sua dor na região lombar já tenha amenizado.
(fig. 35)

(fig. 38)

(fig. 36)

(fig. 39)

(fig. 37)

(fig. 40)
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(fig. 41)

Um grupo de trinta pacientes que passaram por cirurgia de microdiscectomia
lombar, realizou uma intervenção logo após a cirurgia de doze semanas em um
programa de exercícios em suas casas, tendo o foco em melhorar a força e resistência
das costas, músculos abdominais, membros inferiores e mobilidade da coluna
vertebral e quadris. Orientados por um fisioterapeuta os pacientes começaram a
realizar exercícios após o primeiro dia de cirurgia os exercicios teriam que ser
executados por duas séries de cinco repetições com uma frequencia de três vezes na
semana, após há primeira semana as repetições poderiam ser aumentas
gradualmente até chegar dez repetições. Os exercícios que executados foram,
Exercícios de alongamento nas costas, teste de elevação da perna reta, alongamento
flexor do quadril e quadríceps isotônico exercícios de fortalecimento foram
adicionados após a primeira semana. Exercícios de extensão lombar passivos e
ativos, exercícios de fortalecimento lombar e mobilização muscular e exercícios de
fortalecimento extensor do quadril foram adicionados após há sexta semana, os
pacientes foram avaliados antes da cirurgia e após as doze semanas de intervenção
de exercícios por questionarios que medem o grau de dor de cada um. Após as doze
semanas de intervenção os pacientes obtiveram uma melhora significativa em relação
a dor, por ser exercícios faceis de se realizar pode ser aplicado em qualquer paciente
que passou pelo mesmo procedimento cirurgico, melhorando a qualidade de vida e
na diminuição da dor (OZKARA, G. O. et al., 2015).
Programas de reabilitação são muito utilizados em pacientes que passaram
pela microdissectomia de hérnia de disco na região lombar. Um grupo de quarenta e
quatro pacientes com idades de 20 a 60 anos recém-operadas, respectivamente foram
separados em dois grupos de vinte e dois indivíduos que se sujeitaram há dois tipos
de intervenções distintas, um dos grupos realizou exercícios de estabilização lombar
dinâmica, que tem como objetivo o fortalecimento das musculaturas do multífidos e
transverso do abdômen que são responsáveis pela estabilização da coluna vertebral,
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extensão e rotação da região lombar e exercícios para realizarem nas suas
residências, já o outro grupo de controle apenas realizou exercícios em suas
residências. Os exercícios começaram a ser realizados após quatro semanas de
cirurgia e estenderam por quatro meses, no inicio da sessão de exercícios eram
realizados alongamentos tendo o foco em extensores das costas, flexores do quadril,
isquiotibiais e tendões de Aquiles com durabilidade de 10 á 15 minutos, e logo após os
exercícios mais fáceis e gradualmente a dificuldade foi aumentada. Os exercícios de
estabilização lombar dinâmica são: fortalecimento abdominal (fig. 42); movimentos
alternados de braços (fig. 43); ponte com a bola (fig. 44); alinhamento do obliquo
externo e músculo lateral ao tronco (fig. 45); prancha lateral (fig. 46); levantamento de
uma perna na posição de engatinhar (fig. 47); elevação do quadril com a bola (fig. 48);
fortalecimento abdominal (fig. 49); ponte com elevação da perna na bola (fig. 50);
levantamento de braços e pernas cruzadas na posição de engatinhar (fig. 51);
movimentos de braços e pernas alternados em decúbito dorsal (fig. 52); agachar
dando um passo à frente em pé (fig. 53). Os exercícios de estabilização lombar
dinâmica demonstrou uma melhora nos pacientes que o realizaram, mas devem iniciar
apenas quatro semanas após a intervenção cirúrgica, suas melhoras foram em
relação à dor, retorno de vida ativa e volta ao trabalho mais rapidamente em relação
ao grupo de controle (DEMIR, S., DULGEROGLU, D., CAKCI, A. 2014).
(fig. 42)

(fig. 43)

(fig. 44)

(fig. 45)

(fig. 46)

(fig. 47)
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(fig. 48)

(fig. 49)

(fig. 51)

(fig. 52)

(fig. 50)

(fig. 53)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo os relatos abordados, conclui-se que com o aumento de pessoas com
hérnia de disco, para a melhoria da qualidade de vida destes indivíduos muitas vezes
é indicado à intervenção cirúrgica. Após a realização da cirurgia deve se iniciar
técnicas de exercícios, onde os profissionais devem orientar sua realização seja em
clínicas ou em suas próprias residências, tendo o foco de fortalecimento e alongamento
nas musculaturas

abdominais, lombar e membros inferiores, beneficiando os

pacientes com a diminuição de tempo de pós-operatório, diminuição da dor, retorno
ao trabalho mais rapidamente e melhoria na qualidade de vida.
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RESUMO: O Diabete Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica caracterizada
por falta do controle fisiológico da glicemia de jejum e pós prandial. Embora a adesão
ao autocuidado medicamentoso e não medicamentoso seja difícil, é o recurso mais
eficiente para a homeostase glicêmica. O objetivo foi analisar as relações entre o
autocuidado medicamentoso e não medicamentoso e o controle lipídico e glicêmico
de pacientes com DM2. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (Nº3.843.633). Foram aplicados três
questionários virtuais a mulheres com 35 e 50 anos de idade, realizadas avaliação
antropométrica e do perfil lipídico e glicêmico plasmático. Foram incluídas no estudo
12 mulheres pacientes do ambulatório de endocrinologia do município. Foram
avaliadas as frequências e a correlação pelo teste de Spearman. O baixo número de
voluntárias foi por causa da suspensão do atendimento aos pacientes durante a época
da pandemia COVID-19 em 2020. O nível socioeconômico da amostra foi baixo, 58,3%
com renda familiar de até um salário-mínimo, 66,7% afirmaram praticar atividade
física, mas somente 16,2% declararam hábitos alimentares saudáveis. As
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.3, p. 27958-27971 mar. 2021 ISSN: 2525-8761

29

porcentagens de mulheres com sobrepeso (41,7%), obesidade (50%) e com valores
altos de circunferência da cintura (83,3%) e relação cintura quadril (100%) foram
elevadas, 75% da amostra apresentou glicemia acima do preconizado e em 83,3% o
índice HOMA-IR foi elevado. Os indicadores do perfil lipídico estavam na faixa de
normalidade. Os resultados do questionário do MAT demonstraram que o autocuidado
medicamentoso foi satisfatório (83,4% com escores indicadores de boa adesão).
Entretanto, maiores níveis de autocuidado medicamentoso correlacionaram-se com
níveis plasmáticos de colesterol total e de LDL. Tal resultado é difícil de ser
compreendido, podendo ser uma correlação espúria. Conclui-se que os maus hábitos
alimentares foram fatores determinantes dos indicadores antropométricos elevados e
do controle glicêmico precário. Além disso, a predominância de mulheres de classe
econômica baixa, que nem sempre tem acesso ao conhecimento sobre autocuidado,
demonstra a importância de ações institucionalizadas para a promoção da saúde e
prevenção de comorbidades em pacientes com DM2. O controle do comportamento
alimentar, da massa corporal e da glicemia envolve esforços consideráveis para a
adoção de hábitos de vida saudáveis, especialmente durante uma situação de
pandemia global, na qual as pacientes podem ter apresentado motivações hedônicas
para aumentar a ingestão calórica ou escolher alimentos não saudáveis. Como a
assistência pela equipe de saúde foi suspensa durante a pandemia, é possível que a
menor supervisão pela equipe possa ter fortalecido esses comportamentos, levando
as pacientes a negligenciarem o autocuidado.
PALAVRAS-CHAVE: Controle glicêmico; Educação; Hábitos alimentares; Nível
socioeconômico; Promoção da saúde.
ABSTRACT: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is a metabolic disease characterized
by fasting and postprandial hyperglycemia. Although adherence to drug and non-drug
self-care is difficult, it is the most efficient resource for glycemic homeostasis. So, the
objective was to analyze the relationships between drug and non-drug self-care and
lipid and glycemic control in T2DM patients. The project was approved by the Research
Ethics Committee of the Federal University of Goiás, Regional Jataí (Nº3.843.633).
Three virtual questionnaires were applied to women aged 35 and 50 years,
anthropometric and plasma lipid and glycemic profiles were assessed. Twelve female
patients from the endocrinology clinic in the city were included in the study.
Frequencies and correlation were evaluated using Spearman's test. The low number
of volunteers was due to the suspension of patient care during the time of the COVID19 pandemic in 2020. The socioeconomic level of the sample was low, 58.3% with a
family income of up to one minimum salary, 66.7% claimed to practice physical activity,
but only 16.2% reported healthy eating habits. The percentages of overweight women
(41.7%), obesity (50%) and with high values of waist circumference (83.3%) and waistto-hip ratio (100%) were high, 75% of the sample had higher blood glucose and in
83.3% the HOMA-IR index was high. Lipid profile indicators were within the normal
range. The results of the MAT questionnaire showed that medication self-care was
satisfactory (83.4% with scores indicating good adherence). The highest levels of drug
self-care were correlated with plasma levels of total and LDL cholesterol. This result is
difficult to be understood and may be a spurious correlation. We concluded that poor
eating habits were limiting factors for elevated anthropometric indicators and poor
glycemic control. In addition, the predominance of low-income women, who do not
always have access to knowledge about glycemic control, demonstrates the
importance of institutionalized actions to promote health and prevent comorbidities in
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.3, p. 27958-27971 mar. 2021 ISSN: 2525-8761

30

DM2 patients. The control of eating behavior, body mass, and blood glucose involves
considerable efforts to adopt healthy lifestyle habits, especially during a global
pandemic situation, in which patients may have had hedonic motivations for rising their
caloric intake or choosing unhealthy foods. As assistance from the health team was
suspended during the pandemic, it is possible that less supervision by the team may
have strengthened these behaviors, leading patients to neglect self-care.
KEYWORDS: Glycemic control; Education; Eating habits; Socioeconomic level;
Health promotion.
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1. INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma pandemia que atinge 400 milhões
de pessoas no mundo, sendo responsável por cerca de 4,9 milhões de morte
por ano (MIRANI et al., 2018). Estima-se que a prevalência mundial está em torno
de 4,0%, enquanto no Brasil este índice sobe para 7,6%. No Brasil, o DM2 é a
quinta causa de morte, afetando 2,5% da população (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DIABETES, 2019). O DM2 é uma doença metabólica crônica não transmissível
caracterizada por elevação persistente da glicemia de jejum e da glicemia pósprandial. A hiperglicemia persistente está associada a diminuição da secreção de
insulina pelas células β- pancreáticas ou à perda de sensibilidade dos tecidos alvo à
insulina (ARSA et al., 2009). Períodos longos de exposição à hiperglicemia elevam as
chances do desenvolvimento de complicações crônicas da doença, como problemas
cardiovasculares, retinopatia e doença renal, e representam um gasto elevado ao
sistema de saúde, podendo evoluir para a morte (ARSA et al., 2009). Neste cenário,
a adesão aos tratamentos medicamentosos e não medicamentoso são tão
importantes, mas de difícil adesão pelos pacientes com DM2 (MAEYAMA et al.,
2020). O tratamento medicamentoso inclui o uso de hipoglicemiantes orais, no início
da doença, e de insulina nos casos mais avançados.

O

tratamento

não

medicamentoso inclui alterações comportamentais que visam um estilo de vida
saudável (MOREIRA et al., 2018).
Para que a intervenção seja efetiva, é importante conhecer o contexto
socioeconômico e os comportamentos dos pacientes. Assim, o objetivo do presente
trabalho foi avaliar as associações entre o autocuidado não medicamentoso e
medicamentoso e o controle do perfil lipídico e glicêmico de pacientes com Diabetes
Mellitus tipo 2 de difícil controle.

2. METODOLOGIA

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade
Federal de Goiás, Regional Jataí (Nº 3.843.633), e após aprovação foi realizada coleta
de dados e materiais biológicos. As pacientes foram incluídas no estudo após
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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2.1 Amostragem

Os dados telefônicos foram coletados dos prontuários de pacientes mulheres
na faixa etária compreendida entre 35 e 50 anos pertencentes ao ambulatório do
serviço de endocrinologia do município de Jataí, que assiste pacientes com DM2 de
difícil controle. Devido à pandemia de COVID-19, as consultas e as atividades do
serviço multiprofissional na Unidade Básica de Saúde, onde seria realizada a pesquisa
foram canceladas, mantendo-se apenas a distribuição de medicamentos para o
controle glicêmico. Assim, para executar a pesquisa, a aplicação dos questionários foi
realizada por meio de contato telefônico e de aplicativos sociais, tais como WhatsApp,
Instagram e Facebook. As coletas das medidas antropométricas e de sangue foram
realizadas nas residências ou nos locais de trabalho das pacientes.
Os critérios de inclusão foram mulheres com idade entre 35 e 50 anos. Os
critérios de exclusão foram ter doença renal crônica, retinopatias e pé diabético, que
são comorbidades do DM2 associadas a lesões crônicas que impossibilitam a prática
de atividade física, e doenças mentais que impedem ou dificultam o entendimento da
paciente sobre a pesquisa.
Nos meses de fevereiro a julho de 2020, foram aplicados 3 questionários: a)
um elaborado pela equipe de pesquisa sobre informações socioeconômicas, dados
clínicos (diagnóstico de DM2 e uso de medicamentos), prática de atividade física,
massa corporal e altura; b) o questionário Saúde na Boa, validado para a população
brasileira, sobre hábitos alimentares (NAHAS et al., 2007) e; c) o questionário de
autocuidado medicamentoso – MAT (MOREIRA et al., 2018).
O questionário Saúde na Boa, sobre hábitos alimentares, elaborado pelo
Ministério da Saúde do Brasil foi validado por outros autores e já foi utilizado pelo grupo
de (NAHAS, M. V.;BARROS, M. V. G.; FLORINDO, AL. A.; FARIAS JÚNIOR, J. C.;
HALLAL, P. C.; K., L.; BARROS, S. S. H. DE; ASSIS, 2007; BENITE-RIBEIRO et al.,
2016) Para gerar um Escore do Comportamento Alimentar (ECA), a partir do
questionário Saúde na Boa, as respostas foram transformadas em valores de 1 a 5.
Os escores maiores indicam pior comportamento alimentar.
Para avaliar a adesão pela leitura do MAT, as respostas foram pontuadas da
seguinte forma: nunca (6) e raramente (5) correspondem à maior adesão, as respostas
por vezes (4), com frequência (3), quase sempre (2) e sempre (1) correspondem à
menor adesão. A partir disso foram avaliados os escores de cada indivíduo e as
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médias dos escores. Assim, as maiores pontuações foram atribuídas às pacientes que
relataram maior adesão ao tratamento medicamentoso e de 1 a 4 foram aquelas com
baixa adesão.

2.3 Avaliação nutricional

Nos meses de novembro e dezembro de 2020 foram realizadas as
mensurações antropométricas e as coletas de materiais biológicos.
O diagnóstico nutricional foi realizado por meio de avaliação antropométrica:
mensuração de massa corporal, altura e circunferência de cintura, abdome e quadril.
A massa corporal foi aferida com balança Omron® (carga máxima de 150kg) com as
pacientes vestidas com roupas leves e descalças. A altura foi mensurada com um
estadiômetro da marca Cardiomed®, com as mulheres descalças com os pés unidos,
em postura ereta, com o olhar fixo no horizonte. A partir das medidas de massa
corporal e estatura, foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC), através da
equação massa corporal (kg)/estatura2 (m). IMC menor que 18,5 kg/m2 foram
considerados baixo peso, 18,6–24,9kg/m2 Eutrofia, 25–29,9kg/m2 Sobrepeso, acima
de 30kg/m2 Obesidade (ABESO, 2016).
Para obtenção da Circunferência da Cintura (CC), Circunferência do Abdome
(CA) e Circunferência de Quadril (CQ), as pacientes permaneceram em posição ereta,
respirando suavemente, e a fita inelástica foi circundada ao nível da linha natural da
cintura (parte mais estreita entre tórax e quadril), do abdome (maior perímetro entre
tórax e quadril) e para aferição da circunferência do quadril foi circundado na maior
circunferência da região glútea, sendo as medidas aferidas em unidade inteira de
centímetros (cm). A Relação Cintura/Quadril (RCQ) foi calculada pelo valor da CC
dividido pelo valor da CQ. Os valores de referência utilizados para avaliar
circunferência de cintura foram: abaixo de 80 cm: normal, entre 80 e 84 cm médio risco
para problema cardiovascular, entre 85 e 88 cm risco elevado e acima de 88 cm risco
muito elevado. O resultado da RCQ foi classificado em favorável quando menor
ou igual a 0,75 e desfavorável quando acima de 0,75 (NASCIMENTO-SOUZA et al.,
2021).

2.4 Coleta de material biológico e análises bioquímicas
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Pacientes que declararam ter realizado no mínimo 8 horas de jejum tiveram o
sangue coletado por um profissional biomédico. Foi coletado 10 ml de sangue em
seringa estéril, armazenado em tubos com anticoagulante EDTA para teste de
hemoglobina glicada. Para os demais testes o sangue foi armazenado em tubos com
gel separador e ativador de coágulo. O sangue destinado as análises de glicemia de
jejum e perfil lipídico foram imediatamente centrifugados para obtenção do soro. A
concentração glicose de jejum foi mensurada pelo método da glicose-oxidase (kit
colorimétrico da Labtest®) (Lagoa Santa, MG). A concentração de hemoglobina
glicada foi mensurada pelo método de troca iônica em tubos (kit da Interteck Katal®)
(Belo Horizonte, MG). A concentração de insulina de jejum foi mensurada pelo
Laboratório Diagnósticos do Brasil (DB) pelo método Quimiluminescência e o índice
HOMA IR (homeostatic model assessment) foi calculado pela fórmula: [glicemia jejum
(mg/dl) x 0.0555 x insulina jejum (µUI/ml) /22,5. Foram usados como referência os
valores de glicemia: normal até 100mg/dl, entre 100 e 125mg/dl intolerância a glicose,
e acima de 126 mg/dl, Diabetes Mellitus. Valores de insulina até 23,0 µUI/ml foram
considerados normais. Índice HOMA IR maior que 1,65 para mulheres foi considerado
resistência à insulina.
As concentrações séricas de Triacilglicerol (TGL), colesterol total e Lipoproteína
de Alta Densidade (HDL) foram determinados por Kits colorimétricos da Labtest®
(Lagoa Santa, MG). A concentração de Lipoproteína de Muita Baixa Densidade (VLDL)
foi determinada pela fórmula: TGL/5; e a concentração da Lipoproteína de Baixa
Densidade (LDL) foi determinada pela fórmula: colesterol total - (HDL + VLDL).
Valores menores de 150mg/dl de TGL foram considerados normais; valores menores
que 190 mg/dl de colesterol total foram considerados normais; valores maiores que
50mg/dl de HDL foram considerados satisfatórios; valores menores que 30mg/dl de
VLDL foram considerados normais; e valores menores que 130mg/dl de LDL foram
considerados normais.

2.5 Análise estatística

Utilizou-se o software SPSS (versão 27, IBM, Chicago, IL, EUA) para as análises
de frequências e de correlação de Spearman. A normalidade de distribuição das
variáveis foi testada por Shapiro Wilk e não apresentaram distribuição normal. A
confiabilidade do instrumento de medida de adesão ao tratamento – MAT - foi avaliada
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por meio do cálculo do coeficiente alfa de Cronbach para análise da consistência
interna. Em todas as análises efetuadas foram consideradas significativas quando o P
calculado foi menor do que 0,05.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram preenchidos 52 questionários, sendo dois homens, cinco repetições,
duas mulheres com idade inferior a 30 anos e oito se recusaram a passar para a fase
de antropometria e coleta de sangue sendo, portanto, excluídas, restando 32
respostas válidas. Dessas 32 respostas, foi possível incluir no estudo somente 12
mulheres com DM2, apesar dos esforços em contatar outras pacientes da UBS por
ligação telefônica e por meio de redes sociais. Esse baixo número de pacientes foi
decorrente da pandemia, pois o atendimento na UBS que assiste aos pacientes com
DM2 de difícil controle foi suspenso.

3.1 Caracterização da amostra

Na Tabela 1 pode-se observar que a maior porcentagem de mulheres com DM2
apresentaram baixo nível socioeconômico, com renda familiar de até 1 salário-mínimo,
entretanto a distribuição de frequências quanto ao grau de escolaridade é similar entre
os estratos. Em concordância com nossos achados, tem sido descrito que a
prevalência do DM2 tem aumentado nos países em desenvolvimento e acometido
principalmente as

populações

que apresentam condições

socioeconômicas

desfavoráveis, com menores salários (LIMA et al., 2015; WALKER; STROM
WILLIAMS; EGEDE, 2016; HENDRYX et al., 2020). Tem sido aventado que esse
fenômeno tem ocorrido provavelmente por causa do menor custo de alimentos
industrializados, altamente processados, comparado ao de alimentos frescos (CLARO
et al., 2016).

3.2 Avaliação da adesão ao tratamento não medicamentoso
Entres os hábitos modificáveis relevantes para controle e prevenção do
DM2 estão: a prática de atividade física (SARMENTO et al., 2013), a alimentação
saudável, o fracionamento de refeições, o maior consumo de hortaliças e frutas e
menor consumo de carboidratos, gorduras e industrializados (ABESO, 2016)). Em
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nossa amostra 66,7% das mulheres afirmaram praticar atividade física (Tabela 1),
porém, somente 16,2% apresentaram hábitos saudáveis, enquanto 83,3% declararam
hábitos não-saudáveis. Em relação ao uso de bebida alcóolica, 58,3% declararam
fazer uso diariamente de alguma quantidade, 75% afirmaram consumir frutas pelo
menos 2 vezes por semana, enquanto 16,2% declararam nunca consumir este grupo
de alimentos, 50% não tiram a gordura aparente das carnes, 41% nunca ou raramente
consomem algum tipo de fritura, 50% ingerem de 6 a 8 copos de água por dia.
Associado aos maus hábitos alimentares, as porcentagens de pacientes com
sobrepeso e obesidade e com Circunferência da Cintura (CC) e Relação Cintura
Quadril (RCQ) fora do preconizado foram elevadas, sendo que a RCQ foi indesejável
em 100% das mulheres incluídas no estudo (Tabela 1). O estado nutricional, aferido
pelo IMC, associou-se positivamente com as medidas antropométricas de CC, CA e
RCQ (Tabela 3), nos levando a supor que IMC elevado foi decorrente da deposição de
gordura na região central do corpo.
Tabela 1 – Caracterização da amostra

Renda

Estratificações
Até 1 salário
De 2 a 5 salários
Acima de 7 salários

Frequência
7
4
1

Porcentagem
58,3
33,3
8,3

Escolaridade

Não cursou
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior

2
3
4
3

16,7
25
33,3
25

Classificação IMC

Estrófico
Sobrepeso
Obesidade

1
5
6

8,3
41,7
50

Normal
Risco Cardiovascular
elevado

2

16,7

Classificação CC

10

83,3

Classificação RQC

Não desejável

12

100

Atividade física

Sim
Não

8
4

66,7
33,3

Classificação Glicemia

Normal
Elevado

3
9

25
75

Classificação HbA1c

Normal
Elevado

6
6

50
50

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.3, p. 27958-27971 mar. 2021 ISSN: 2525-8761

37

Classificação HOMA IR

Normal
Resistencia a insulina

2
10

16,7
83,3

Classificação TGL

Normal
Elevado

8
4

66,7
33,3

Classificação Colesterol
Total

Normal
Elevado

8
4

66,7
33,3

Classificação HDL
Classificação VLDL

Desejável
Normal
Elevado

8
4

50
66,7
33,3

Normal
Elevado

11
1

91,7
8,3

3,1
4,1
5,1
5,3
5,4
5,7
6

1
1
3
1
2
2
2

8,3
8,3
25
8,3
16,7
16,7
16,7

Classificação LDL

Escore MAT

6

IMC= índice de massa corporal, RCQ= relação cintura quadril, CA= circunferência abdominal,
HbA1C= Hemoglobina Glicada, Insulina, HOMA-IR = modelo de avaliação de homeostase –
resistência à insulina, CT= Colesterol total, TGL= triacilglicerol, HDL= lipoproteína de alta intensidade,
LDL= lipoproteína de baixa densidade, VLDL= Lipoproteína de muito baixa intensidade, MAT=
questionário de medida de adesão ao tratamento.

Os resultados nutricionais, antropométricos e de maus hábitos alimentares,
anteriormente mencionados, refletiram nos resultados bioquímicos relacionados ao
controle glicêmico, embora a hemoglobina glicada tenha ficado em níveis
considerados normais em 50% das mulheres com DM2 (Tabela 1). Com relação ao
perfil lipídico a maioria das pacientes apresentaram valores dentro da normalidade.
De fato, tem sido relatado que os principais fatores de risco associados ao
desenvolvimento das comorbidades associadas ao DM2 são os maus hábitos
alimentares (FERREIRA et al., 2014; MOREIRA et al., 2018), o sedentarismo
(BENITE-RIBEIRO et al., 2020; DOS SANTOS et al., 2018; DOS SANTOS et al.,
2015b), o aumento da massa corporal relacionada à deposição de gordura,
principalmente na região abdominal (BARROSO et al., 2017; DANQUAH et al., 2019),
e a dislipidemia (MALTA et al., 2011; BARROSO et al., 2017; MAGKOS; HJORTH;
ASTRUP, 2020). O acúmulo de lipídeos ectópicos quando associado com a
capacidade reduzida da β-oxidação celular caracteriza um processo denominado
lipotoxicidade (ALWAHSH et al., 2017; DE CASTRO et al., 2013; DISSARD et al.,
2013; ERTUNC; HOTAMISLIGIL, 2016; FU et al., 2009). Essa condição pode
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impedir a sinalização do substrato do receptor de insulina (IRS) e evoluir para a
resistência à insulina e o DM2, esta última causa grande preocupação uma vez que
acarreta perda de funcionalidade e qualidade de vida ao paciente, que acaba
necessitando de sessões de hemodiálise (HALL et al., 2014; HIRANO, 2018; EID et
al., 2019).

3.3 Avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso

Em nosso trabalho, a análise de confiabilidade do MAT foi de 0,84, o que
demonstra uma confiabilidade quase perfeita (de 0,81 a 1,0). De acordo com os relatos
no questionário de Adesão ao Tratamento Medicamentoso, MAT, 16,6% das
pacientes atingiram escores relacionados à baixa adesão ao tratamento, enquanto
83,4% atingiram escores considerados como boa adesão (Tabela 1). Na tabela 2 são
apresentados os resultados das análises dos indicadores do MAT. Na média,
podemos considerar que o autocuidado medicamentoso das pacientes atingiu escore
satisfatório. Entretanto, os maiores intervalos foram encontrados nas perguntas 2, 3 e
4, que são relacionadas ao esquecimento do medicamento e com as atitudes
relacionadas à automedicação, ou seja, alterar o esquema medicamentoso prescrito
pelo médico por ter se sentido melhor ou pior. A adesão insatisfatória ao medicamento
é um importante fator relacionado ao mau controle glicêmico e às comorbidades
anteriormente relatadas. Entretanto a adesão à este tipo de tratamento geralmente é
maior do que a adesão às alterações comportamentais relacionadas ao tratamento
não medicamentoso (MOREIRA et al., 2018).
Nas análises das associações entre as variáveis, os maiores níveis de
autocuidado medicamentoso, avaliado pelo escore do MAT, associaram-se aos níveis
plasmáticos de colesterol total e de LDL (Tabela 3). Tal resultado é difícil de ser
compreendido, principalmente ao se avaliar que o colesterol total e de LDL
apresentaram frequência predominante em níveis considerados normais (Tabela 1).
Dessa forma, podemos supor que tais correlações podem ter sido espúrias e que não
representam, de fato, associação de melhor adesão ao tratamento medicamentoso
com maiores níveis de colesterol e de LDL.
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Tabela 2 - Análise descritiva do instrumento de medida de adesão ao tratamento medicamentoso –
MAT

Questões
1- Alguma vez se esqueceu de tomar o
medicamento para sua doença?
2- Alguma vez foi descuidado com a hora da
toma dos medicamentos para sua doença?
3- Alguma vez deixou de tomar os medicamentos
para sua doença por ter se sentido melhor?
4- Alguma vez deixou de tomar seus
medicamentos para sua doença, por sua iniciativa,
por ter se sentido pior?
5- Alguma vez tomou mais um ou vários
comprimidos para sua doença após ter se sentido
pior?
6- Alguma vez interrompeu a terapêutica para sua
doença por ter deixado acabar os medicamentos?
7- Alguma vez deixou de tomar seus
medicamentos para sua doença por alguma outra
razão que não seja a indicação do médico?

Média Mediana Intervalo DP
4,75

5,00

4a6

0,75

4,58

5,00

2a6

1,08

4,92

5,50

1a6

1,51

5,00

6,00

1a6

1,91

5,83

6,00

5a6

0,39

5,42

6,00

4a6

0,90

5,83

6,00

4a6

0,58

Ressaltamos, que o presente estudo foi realizado durante o período de
pandemia de COVID 19 e acreditamos que assim como foi relatado no trabalho
realizado por Pellegrini et al. (2020) houve mudanças no estilo de vida e isso inclui os
hábitos alimentares devido ao isolamento social (PELLEGRINI et al., 2020). No início
da pandemia, quando os questionários foram aplicados, o sobrepeso e a obesidade
apresentaram médias e prevalências menores do que quando os dados
antropométricos foram coletados ao final da pandemia (56% versus 69%,
respectivamente).
Além do exposto, por causa da pandemia COVID-19, o estudo pode ter sofrido
algumas limitações, tais como a necessidade de adaptar os instrumentos para um
formulário digital auto aplicado. É possível que isso represente um viés devido à
ausência do entrevistador que possa explicar as questões no momento do
preenchimento dos questionários. O efeito do isolamento social pode também ter sido
ainda mais prejudicial para as pacientes com DM2 e que são assistidas na UBS
especializada em DM2 de difícil

controle que suspendeu o atendimento.

Questionamos se a falta de acompanhamento multiprofissional, interrompida durante
a pandemia, não foi um fator “libertador” das exigências das profissionais de saúde,
de forma que as pacientes tenham apresentado motivações hedônicas para aumentar
a ingestão calórica e optar por alimentos e comportamentos não saudáveis.
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4. CONCLUSÕES

Em conclusão, o nível socioeconômico das pacientes de nossa amostra era
baixo, com renda de até um salário-mínimo, e apresentaram características
antropométricas não desejáveis relacionadas ao sobrepeso e ao acúmulo de gordura
abdominal. Apesar da maioria das pacientes declararem ser praticante de atividade
física, o comportamento alimentar de 83,8% das pacientes não era saudável, o que
pode explicar os valores indesejáveis nos indicadores antropométricos e no controle
glicêmico, importantes para a prevenção de comorbidades. Tal fato aponta para a
dificuldade de as pacientes aderirem às alterações comportamentais relacionadas ao
tratamento não medicamentoso. A adesão medicamentosa também demonstrou
falhas, principalmente no que se refere aos comportamentos relacionados à
automedicação e ao descuido com os horários da medicação, porém pode ser
considerada suficiente. Em uma análise geral, concluímos que são importantes ações
institucionalizadas para a promoção da saúde e prevenção de comorbidades em
pacientes portadores de DM2, pois envolvem esforços consideráveis principalmente
para alterações dos hábitos de vida e adoção de comportamentos considerados
saudáveis. Adicionalmente, a suspensão do serviço de atendimento multiprofissional
aos pacientes com DM2 durante a pandemia COVID-19 pode ter prejudicado o
controle glicêmico e alimentar das pacientes, provavelmente por causa da menor
supervisão da equipe multidisciplinar.
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Tabela 3 – Correlações entre as variáveis

IMC
CC
CA
CQ
RCQ

CC

CA

Triglicéride
CQ RCQ Glicemi
HA1c Homaa
IR
s

Glicemia

-0.04 -0,14

HA1c

-0,33 -0,43
0,09

0,03

0,23

0,2

0,15

0,5

-0,04 0,04

0,13

0,11 0,26

-0,28
-0,10
-0,04
-0,26

-0,07
-0,06
0,13
-0,14

Triglicérides
Colesterol
Total
HDL
VLDL
LDL
Halim

HDL

VLDL

LDL Halim

-

0,92*
0,66* 0,77** 0,66* 0,74** 0,82** 0,63* 0,66* 0,44 0,13

0,17 0,11
0.014
-0,25 -0,07 -0,73

Homa-IR

Colesterol
Total

-0,12
-0,16
0,04
-0,09

-0,45 -0,46

0,11

-

0,56

0,088
-0,32

0,53

-

-0,42 0,35
0,09 -0,58
0,11 0,26
-0,45 0,4

-0,22
-0,27
0,56
-0,4

-0,39
0,32
-0,32
-0,48

0,067
-0,2
0,53
-0,16

0,28
-0,59
1,0**
0,03

-0,10
0,28
0,92**

-0,59
-0,07

0,03

-0,21 -0,2 -0,33

-0,064

0,23

-0,35

-0,03

-0,2

-0,23

-0,03 -0,13

-

0,00
MAT
-0,33 -0,25 -0,03 -0,47 0,16
-0,26 -0,25 0,025
-0,19
0,72**
0,19 -0,19 0,72**
7
IMC= índice de massa corporal, RCQ= relação cintura quadril, CA= circunferência abdominal, HbA1C= Hemoglobina Glicada, Insulina, HOMA-IR = modelo
de avaliação de homeostase – resistência à insulina, CT= Colesterol total, TGL= triacilglicerol, HDL= lipoproteína de alta intensidade, LDL= lipoproteína de
baixa densidade, VLDL= Lipoproteína de muito baixa intensidade, MAT= questionário de medida de adesão ao tratamento.
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RESUMO: O câncer representa uma das principais causas de mortalidade no Brasil e
no mundo. Devido aos efeitos colaterais dos tratamentos convencionais do câncer,
terapias alternativas tornam-se imprescindíveis. Evidências científicas apontam que
os fungos medicinais são capazes de exercer efeitos antitumorais, antiinflamatórios,
antiproliferativos e imunomoduladores. O objetivo deste estudo foi investigar as
evidências científicas da suplementação dietética com fungos Agaricales em
pacientes oncológicos. Tratou-se de uma revisão sistemática, utilizando artigos
publicados entre janeiro de 2007 e junho de 2021, nos idiomas inglês, espanhol e
português, indexados em PubMed, Lilacs, SciELO e Cochrane. Dos 08 estudos
elegíveis, foram selecionados 07 artigos na base de dados PubMed e 01 estudo da
SciELO, sendo todos ensaios clínicos randomizados (ECR). Observou-se que os
fungos da ordem Agaricales são capazes de exercer efeitos benéficos na qualidade
de vida de pacientes oncológicos, minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia,
melhorar o estado nutricional, modular o metabolismo lipídico e da glicose, intensificar
o sistema imunitário, melhorar a série vermelha e a função hepática, constituindo uma
promissora terapia adjuvante contra as neoplasias malignas.
PALAVRAS-CHAVE:
Sistemática.

Neoplasias;

Fungos

Medicinais;

Agaricales;

Revisão
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ABSTRACT: Cancer represents one of the main causes of mortality in Brazil and in
the world. Due to the side effects of conventional cancer treatments, alternative
therapies are essential. Scientific evidence indicates that medicinal fungi are capable
of exerting antitumor, anti- inflammatory, anti-proliferative and immunomodulatory
effects. The aim of this study was to investigate the scientific evidence of dietary
supplementation with Agaricales fungi in cancer patients. It was an systematic review,
using articles published between January 2007 and June 2021, in English, Spanish
and Portuguese, indexed in PubMed, Lilacs, SciELO and Cochrane. Of the 08 eligible
studies, 07 articles were selected from the PubMed database and 01 from SciELO, all
of which were randomized clinical trials (RCT). It was observed that fungi of the order
Agaricales are able to exert beneficial effects on the quality of life of cancer patients,
minimize the side effects of chemotherapy, improve the nutritional status, modulate the
lipid and glucose metabolism, intensify the immune system, improve the red series and
liver function, constituting a promising adjuvant therapy against malignant neoplasms.
KEYWORDS: Neoplasms; Medicinal Fungi; Agaricales; Systematic Review.
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1. INTRODUÇÃO

O câncer representa uma das principais causas de mortalidade mundial, com
estimativas crescentes para os próximos anos, o que revela a magnitude da doença
como um sério problema de saúde pública (PAIVA et al., 2021). Ele constitui a
segunda principal causa de mortalidade no Brasil, sendo responsável por 190 mil óbitos
a cada ano (SILVA; SILVA; BARROS, 2021).
As projeções mundiais indicam para 2030 uma incidência de 27 milhões de
indivíduos com câncer e uma mortalidade de 17 milhões em decorrência dessa
doença. No Brasil, estima-se para o triênio 2020-2022, 625 mil novos casos de câncer
(SILVA; SILVA; BARROS, 2021).
Fatores ambientais, comportamentais e individuais, o que inclui a predisposição
genética, contribuem para o desenvolvimento de câncer. As principais causas de
óbitos por câncer no mundo se devem aos fatores de risco modificáveis, destacandose: tabagismo, etilismo, exposição aos raios ultravioleta (UV), exposição à radiação
ionizante, terapia de reposição hormonal (TRH) (LEWANDOWSKA et al., 2019) e
hábitos alimentares inadequados (STECK; MURPHY, 2020).
Estima que 35% das incidências de câncer podem ser atribuídas à alimentação
e à falta da prática regular de atividade física. Entre eles estão: câncer colorretal,
câncer de mama, esôfago, estômago e pâncreas. Fatores dietéticos que predispõem
à sua ocorrência incluem alta ingestão energética, consumo elevado de gorduras
saturadas e trans, quantidades insuficientes de alimentos ricos em fibras, baixo
consumo de cálcio e de vitaminas (LEWANDOWSKA et al., 2019).
Devido

aos

efeitos

colaterais

indesejados

durante

os

tratamentos

convencionais do câncer, o desenvolvimento de terapias alternativas associadas ao
tratamento convencional representa um importante campo de pesquisa. Evidências
apontam que os fungos medicinais possuem substâncias bioativas capazes exercer
efeitos antitumorais, antiinflamatórios, antiproliferativos e citotóxicos diretos em
tumores, além de intensificar o sistema imunitário do hospedeiro (JAKOPOVIC;
ORŠOLIĆ; PAVELIĆ, 2020, HETLAND et al., 2020).
Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi investigar as evidências
científicas da suplementação dietética com fungos Agaricales em pacientes
oncológicos.

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.11, p. 109775-109786 nov. 2021 ISSN: 2525-8761

48

2. MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistemática por meio das seguintes etapas
metodológicas: 1) estabelecimento da questão norteadora; 2) definição dos critérios
de elegibilidade; 3) análise dos estudos encontrados e, 4) discussão dos resultados
obtidos. A seguinte questão norteadora foi investigada “Quais são os efeitos da
suplementação dietética com fungos Agaricales em pacientes oncológicos?
Posteriormente, procedeu-se a seleção dos artigos publicados entre janeiro de 2007 e
junho de 2021, nos idiomas inglês, espanhol e português, indexados em PubMed,
Lilacs, SciELO e Cochrane.
As palavras-chave previamente identificadas em Descritores em Ciências da
Saúde - DeCS, http://decs.bvs.br/) e Medical Subject Headings - MeSH,
https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html)

foram:

“Dietary

Supplements”,

“Neoplasms”, “Agaricales” e suas equivalências em português “Suplementos
Nutricionais”, “Neoplasias”; “Agaricales” e, espanhol “Suplementos Dietéticos”,
“Neoplasias”, “Agaricales”. O operador booleano “AND” foi utilizado entre os
descritores.
Para elegibilidade dos estudos foram adotados os seguintes critérios de
inclusão: artigo original, conduzido em seres humanos, que respondessem à questão
norteadora e disponibilizados na íntegra. Foram excluídos: artigos de revisão, artigos
duplicados, estudos “in vitro” e/ou “in vivo”, relato ou série de casos, estudos
transversais, caso- controle, dissertações, teses, monografias e capítulos de livros.
Para avaliação do rigor metodológico dos artigos, utilizou-se o CONSORT
(2010), um checklist de informações a serem incluídas em um ensaio randomizado.
Com base no instrumento de coleta foram realizadas as análises dos artigos por meio
da leitura sistemática; o agrupamento dos dados coletados; a apresentação dos
resultados na forma de quadro e na linguagem descritiva e, por fim, a discussão e as
considerações finais.

3. RESULTADOS

Foram encontrados 29 artigos, sendo 25 (86,2%) em PubMed, 02 (6,9%) Lilacs,
02 (6,9%) SciELO e 0 (0%) Cochrane. Para proceder a seleção foi realizada a leitura
dos títulos e resumos com o intuito de excluir aqueles que não atendiam aos critérios
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de inclusão, sendo considerados elegíveis 08 (oito) artigos (Figura 1).
Figura 1 – Fluxograma de seleção dos artigos publicados sobre “Suplementação dietética de
Agaricales em pacientes oncológicos” entre o período de 2007 e 2021.

Dos 08 (oito) estudos elegíveis, foram selecionados 07 (87,5%) artigos na base
de dados PubMed, sendo 06 (85,7%) publicados em inglês nos anos 2008 (n = 2),
2009 (n=1), 2011 (n =1), 2013 (n =2) e, 01 (14,3%) publicado em português no ano de
2007. Foi elegível apenas 01 (12,5%) estudo da SciELO publicado em 2012 no idioma
inglês. Em relação a origem das publicações, foram selecionados 06 (75%) artigos
realizados no Brasil e 02 (25%) no Japão.
Quanto ao delineamento do estudo, 100% eram ensaios clínicos randomizados
(ECR). O Quadro 1 apresenta a identificação dos autores, o desenho do estudo, os
objetivos, a amostra e os resultados principais.
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Quadro 1 – Descrição sucinta dos artigos publicados sobre “Suplementação dietética de
Agaricales em pacientes oncológicos” entre o período de 2007 e 2021 (n = 09).

Autor/ano Tipo de estudo

Objetivo

Amostra

56 adultos (57,1%
Avaliar os efeitos mulheres) com câncer
Ensaio clínico
da suplementação colorretal, separados
randomizado,
com A. sylvaticus
Fortes et
em grupos placebo
duplo cego e
al. 2007
em pacientes no
(n=28) e
controlado por
pós-operatório de
suplementado com
placebo.
A. sylvaticus (n=28)
câncer colorretal.
por 6 meses.

Resultados
O grupo A. sylvaticus,
teve aumento da
adesão à prática de
atividade física,
melhora da disposição
e do humor, redução
das queixas de dores,
da insônia e noites mal
dormidas comparado
com o grupo placebo.

O grupo A. sylvaticus
apresentou aumentos
significativos na
Analisar os efeitos
hemoglobina,
56 adultos (57,1%
da suplementação
mulheres) com câncer hematócrito, eritrócitos,
com
A.
sylvaticus
Ensaio clínico
colorretal, separados volume celular médio,
nos parâmetros
randomizado,
hemoglobina celular
em grupos placebo
Fortes et duplo cego e
hematológicos,
média, concentração
al. 2009 controlado por
imunológicos e
(n=28) e
média de hemoglobina
glicêmicos
de
suplementado
com
A.
placebo.
celular e níveis de
pacientes no pós- sylvaticus (n=28) por 6
neutrófilos. Não foram
operatório de
meses.
observadas alterações
câncer colorretal.
significativas no grupo
placebo.

Ensaio clínico
randomizado,
Fortes et
duplo cego e
al. 2008
controlado por
placebo.

Sumiyoshi Ensaio clínico
et al. 2010 multicêntrico de
fase II

56 adultos (57,1%
O grupo A. sylvaticus
Analisar os efeitos
mulheres) com câncer cursou com redução
da suplementação
colorretal, separados
significativa na
com A. sylvaticus na
em grupo placebo
glicemia de jejum após
glicemia de jejum de
(n=28) e
seis meses de
pacientes no póssuplementado com A. suplementação; fato
operatório de câncer
sylvaticus (n=28) por
não observado no
colorretal.
6 meses.
grupo placebo.
Em apenas um de 74
pacientes (1,4%), o
valor do antígeno
específico da próstata
diminuiu mais de 50%.
74 pacientes com
Avaliar a eficácia e
Diarreia de grau 2 e
câncer de próstata prurido de grau 1 foram
segurança de
precoce tratados com observados em um
Suplementos
extrato de micélio de paciente. Em indivíduos
dietéticos em
pacientes com
cogumelo por 6
com forte ansiedade
câncer de próstata.
meses.
antes da ingestão do
suplemento, esses
Sentimentos foram
significativamente
aliviados.
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Fortes e
Novaes
2011

Ensaio clínico
randomizado,
duplo cego e
controlado por
placebo.

Fortes,
Silva,
Novaes
2012

Ensaio clínico
randomizado,
duplo cego e
controlado por
placebo.

Ensaio clínico
Valadares, randomizado,
Novaes, duplo cego e
Cañete controlado por
2013
placebo.

Ohno et al. Ensaio clínico
2013
aberto

O grupo A. sylvaticus
apresentou redução
significativa de glicemia
de jejum, colesterol
Investigar os efeitos 56 adultos (57,1%
total,
creatinina sérica,
metabólicos e
mulheres) com câncer
aspartato
na pressão arterial colorretal, separados
aminotransferase,
de pacientes no pós- em grupos placebo
alanina
operatório de câncer
(n=28) e
aminotransferase,
colorretal após
Suplementado com A.
IgA, IgM, pressão
suplementação sylvaticus (n=28) por 6
arterial sistólica e
meses.
com A. sylvaticus.
diastólica. Essas
alterações não foram
observadas no grupo
placebo.
O grupo A. sylvaticus
teve aumento
Avaliar o estado
24 homens com
significativo da
nutricional de
câncer colorretal, circunferência muscular
homens com
separados em grupos do braço após seis
câncer colorretal
meses de
A. sylvaticus (30
após suplementação
suplementação, fato não
mg/kg/dia)
e
placebo.
com A. sylvaticus.
observado no grupo
placebo.
Analisar os efeitos
O grupo A. sylvaticus
da suplementação
apresentou melhora do
de A. sylvaticus nos
46 pacientes com
estado nutricional e
parâmetros clínicos
câncer de mama
redução das reações
e nutricionais em
separados em grupos
adversas a
pacientes com
A. sylvaticus (n=23) ou quimioterapia como
câncer de mama
placebo (n=23).
náuseas, vômitos,
submetidos à
anorexia e febre.
quimioterapia.

Avaliar se a
ingestão diária de
Agaricus
Blazei Murill por 6
meses é capaz de
melhorar a
qualidade de vida
em pacientes com
câncer em
remissão.

Observou-se melhora
67 pacientes com os
significativa na
seguintes cânceres:
qualidade de vida
próstata (31),
tanto física quanto
endométrio (11),
mental. Os homens
bexiga (7), ovário,
melhoraram os
cervical (5), gástrico
componentes físicos
(2) e outros que
e as mulheres
incluíam sarcoma do melhoraram apenas
estroma endometrial
os componentes
(1), sarcoma uterino
mentais. Indivíduos
(1), câncer vaginal (1),
com 65 anos ou
câncer da cavidade
menos melhoraram
oral (1), câncer da
os domínios mentais,
mama (1) e carcinoma
enquanto os mais
de células renais.
velhos os domínios
físicos.

4. DISCUSSÃO

A maioria dos estudos teve como delineamento o ECR, duplo cego e
controlado por placebo. Um ECR, “padrão-ouro” dos desenhos de estudo
experimentais, é projetado para avaliar a eficácia de um ou mais tratamentos, a
segurança de abordagens terapêuticas para que as condições necessárias para
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.11, p. 109775-109786 nov. 2021 ISSN: 2525-8761

52

prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamento sejam garantidas, sendo utilizado
como base para credibilidade de segurança e eficácia das abordagens em saúde.
Quando randomizado, cria subsídios ideais para estabelecer que a eficácia da
intervenção é consequência das variáveis dependentes e não pelo acaso. A presença
do grupo controle e do cegamento potencializa a eficácia quanto ao valor do novo
tratamento, além de eliminar a possibilidade de controvérsias ou suposições, com
consequente eliminação do viés de seleção (SHARMA; SRIVASTAV; SAMUEL, 2020).
Ao analisar o tamanho amostral, constatou-se que a maioria (75%, n = 06)
possuía menos de 60 pacientes oncológicos. Em relação às outras características
amostrais, observou-se que cinco (62,5%) artigos foram conduzidos em pacientes
adultos com câncer colorretal; um (12,5%) em mulheres com câncer de mama; um
(12,5%) em adultos com câncer de próstata e um (12,5%) em pacientes com diversos
tipos de câncer.
A maioria dos estudos conduzidos em pacientes oncológicos possuía uma
casuística inferior a 60 participantes, sendo todos adultos e idosos, de ambos os
sexos. A maior prevalência de pacientes oncológicos, adultos e idosos, se justifica
devido ao próprio processo de envelhecimento, visto que com o avançar da idade os
indivíduos são mais expostos aos fatores de risco relacionados à oncogênese, além
de as alterações fisiológicas, metabólicas e anatômicas inerentes à idade (ALVES,
FORTES, 2021).
O câncer colorretal, no presente estudo, foi a neoplasia maligna mais
investigada seguido pelos cânceres de mama e próstata. Segundo o Instituto Nacional
de Câncer José Alencar Gomes da Silva – INCA (2019), para cada ano do triênio
2020-2022 estima-se, no Brasil, a ocorrência de 625 mil casos novos de câncer.
Excetuado o câncer de pele não melanoma, os cânceres de mama e próstata serão
os mais incidentes, seguidos de colorretal, pulmão e estômago. Destaca-se que o
controle do câncer é um grande desafio por envolver qualidade de vida e hábitos
individuais, o que é expresso principalmente ao câncer de próstata, mama, pele e
colorretal que são os mais incidentes e que se mantiveram em ascensão nos últimos
anos (PAIVA et al., 2021).
Seis (75%) estudos clínicos analisaram os efeitos do fungo Agaricus sylvaticus,
um (12,5%) estudo utilizou extrato de micélio de cogumelo, e um (12,5%) ensaio
clínico investigou os efeitos da ingestão diária do fungo Agaricus Blazei Murril. Dentre
os principais efeitos atribuídos aos fungos medicinais, os estudos apontaram adesão à
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prática de atividade física, melhora da disposição e do humor, diminuição das queixas
álgicas e dos distúrbios do sono, alívio dos sentimentos de ansiedade, melhora da
qualidade de vida física e mental (Quadro 1).
O tratamento convencional do câncer implica numa variedade de problemas
físicos e psicossociais, destacando-se dor física, fadiga, ansiedade, depressão e
tensão nos relacionamentos pessoais, com impacto significativo na qualidade de vida
(SILVA; SILVA; BARROS, 2021, LANG-ROLLIN; BERBERICH, 2018). Estima-se que
até 75% dos pacientes oncológicos experimentam sofrimento psíquico (SITLINGER;
ZAFAR, 2018). Segundo Paiva et al. (2021), o câncer envolve não apenas o doente,
mas todo seu contexto social e familiar, tornando-se imprescindível melhorar a
qualidade de vida dos pacientes, com intervenções para reduzir os sintomas físicos,
psicológicos, sociais e espirituais.
Por meio dos exames laboratoriais foram constatados aumentos significativos
na hemoglobina, no hematócrito, nos eritrócitos e nos índices hematimétricos,
elevação nos níveis de neutrófilos, redução significativa de glicemia de jejum,
colesterol

total,

creatinina

sérica,

aspartato

aminotransferase,

alanina

aminotransferase, IgA, IgM, pressão arterial sistólica e diastólica após suplementação
com fungos medicinais (Quadro 1).
Há evidências de que os fungos medicinais da ordem Agaricales podem
modular o processo de carcinogênese em todos os estágios da doença por meio de
mecanismos distintos, entretanto, os mecanismos de ação dos seus princípios
bioativos não estão completamente elucidados na literatura. Dentre os seus principais
efeitos destacam-se os nutricionais, medicinais e farmacológicos, podendo ser
utilizados como neoadjuvante e/ou adjuvante na terapia contra o câncer (FORTES;
NOVAES, 2006; NOVAES; FORTES, 2005).
Observou-se, também, que os fungos medicinais são capazes de melhorar o
estado nutricional e diminuir as reações adversas a quimioterapia como náuseas,
vômitos, anorexia e febre, além de reduzir o risco de câncer de mama em mulheres
na pós-menopausa (Quadro 1).
A desnutrição refere-se a um estado nutricional no qual a disponibilidade
reduzida de nutrientes altera a composição e a função corporal. Ela afeta mais de 50%
dos pacientes com certos tipos de neoplasias malignas (por exemplo, câncer de
pâncreas, esôfago, gastrointestinal e de cabeça e pescoço). A perda de peso em
pacientes oncológicos caracteriza-se geralmente pela perda de massa muscular,
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podendo progredir para perda severa associada à síndrome de anorexia-caquexia do
câncer (GANGADHARAN et al., 2017). O estado nutricional de pacientes oncológicos,
no presente estudo, melhorou após a suplementação dietética com fungos Agaricales,
principalmente por meio do aumento de massa muscular.

5. CONSIDERÇÕES FINAIS

Os estudos analisados apontam que os fungos da ordem Agaricales são
capazes de exercer efeitos benéficos na qualidade de vida de pacientes oncológicos,
minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia, melhorar o estado nutricional, modular
o metabolismo lipídico e da glicose, intensificar o sistema imunitário, melhorar a série
vermelha e a função hepática, constituindo uma promissora terapia adjuvante contra
as neoplasias malignas.
Entretanto, devido à escassez de estudos com casuísticas maiores, torna-se
imprescindível a condução de ensaios clínicos, randomizados, cegos e controlados
adicionais aos realizados nesta revisão no intuito de estabelecer os reais efeitos da
suplementação de fungos medicinais em pacientes oncológicos.
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CAPÍTULO 04
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RESUMO: A broncoaspiração é considerada o evento adverso que mais agrava o
quadro clínico do paciente disfágico. Pode aumentar tempo de internação, custo para
o sistema de saúde e possibilidade de óbito do paciente. O presente estudo, pretendeu
avaliar a incidência de broncoaspiração em indivíduos internados num hospital
terciário no período de um ano, bem como os efeitos das medidas preventivas. A
pesquisa foi de caráter longitudinal e retrospectivo. Dentre os 16.242 indivíduos
admitidos na unidade durante um ano, 11.041 (68,0%) apresentaram risco para
broncoaspiração. Estes pacientes passaram por avaliação fonoaudiológica para
determinação da presença do quadro aspirativo. 26 indivíduos incluídos neste estudo,
a maioria era do sexo masculino e apresentaram o episódio broncoaspiração durante
o período de internação hospitalar. As doenças de base mais frequentes nestas
pessoas foram as de origem neurológica e oncológicos. Em relação a via de
alimentação, grande parte era nutrido por via oral e enteral.14 (53,8%) passaram a
utilizar via alternativa de alimentação e em 18 (69,2%) participantes abroncoaspiração
se deu pela presença de vômito. Há elevada prevalência de risco de broncoaspiração,
com maior prevalência em idosos, cuja doença de base tem origem neurológica. A
maior causa de broncoaspiração nestes pacientes foi o vômito e o óbito foi apontado
como um desfecho prevalente. As medidas intra-hospitalares de prevenção
contribuíram para a prevenção da broncoaspiração.
PALAVRAS-CHAVE: Prevalência de broncoaspiração; Prevenção; Sistema de
Saúde.
ABSTRACT: Bronchoaspiration is considered the adverse event that most worsens
the clinical picture of the dysphagic patient. It can increase hospitalization time, costs
to the health system, and the possibility of patient death. The present study aimed to
evaluate the incidence of bronchoaspiration in individuals admitted to atertiary hospital
over a one year period, as well as the effects of preventive measures. The research
was long itudinal and retrospective. Among the 16,242 individuals a dmitted to the unit
during one year, 11,041(68.0%) were at risk for bronchoaspiration. These patients
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underwent phonoaudiological evaluation to determine the presence of aspiration. 26
individuals included in this study, most were male and presented the bronchoaspiration
episode during the hospitalstay. The most frequent underlying diseases in these
individuals were of neurological and oncological origin. Regarding the feeding route,
most were fed orally and enterally. Fourteen (53.8%) start edusing an alternative way
of feeding, and in 18(69.2%) participants bronchoaspiration was caused by the
presence of vomiting. There is a high prevalence of risk of bronchoaspiration, with
higher prevalence in the elderly, whose underlying disease is of neurological origin.
The major cause of bronchoaspiration inthese patients was vomiting, and death was
indicated as a prevalent outcome. In-hospital preventive measures contributed to the
prevention of bronchoaspiration.
KEYWORDS: Prevalence of bronchoaspiration; Prevention; Health Care System.
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1. INTRODUÇÃO

A estimativa de broncoaspiração é na ordem de... durante o período de
internação hospitalar. No Brasil esse dado ainda é pouco conhecido, o que dificulta a
implantação de políticas de prevenção do desfecho. Sabe-se que a população
brasileira está envelhecendo e, com isso, aumentando o risco de broncoaspiração
(CARMO et al., 2018). Estudos realizados em hospitais têm demonstrado que os
pacientes com broncoaspiração permanecem mais tempo internado, têm custos mais
elevados e estão mais propensos a ter piores desfechos, agravando o quadro de
saúde, levando ao declínio funcional e até mesmo ao óbito (PATEL et al., 2018).
Medidas

preventivas

são

importantes

para

a

não

ocorrência

da

broncoaspiração em pacientes internados. Pode-se listar identificação precoce do
risco, higiene oral, cabeceira elevada, mudança na consistência alimentar, uso de via
alternativa de alimentação e acompanhamento fonoaudiológico. O fonoaudiólogo no
âmbito hospitalar é determinante na identificação de fatores de risco e prevenção da
broncoaspiração, bem como na redução de tempo de internação e custos com o
paciente. (MARTINO et al., 2000).
Nesse contexto e com base nas experiências profissionais vividas no âmbito da
Fonoaudiologia Hospitalar surgiram questionamentos acerca da possibilidadede
prevenção de pneumonia sem virtude de broncoaspiração. Ou so prolongado de
antibióticos, o aumento do tempo de internação hospitalar, elevação dos gastos com
o sistema de saúde e a morte do paciente, são eventos passíveis de prevenção. Desse
modo, esse estudo pode ajudar a elucidar aspectos relacionados com a prática
profissional e broncoaspiração. O objetivo foi avaliar a incidência de broncoaspiração
em indivíduos internados num hospital terciário no período de um ano, bem como os
efeitos das medidas preventivas.

2. MÉTODO

2.1 Desenho do estudo

Estudo longitudinal retrospectivo.

2.2 Cenário do estudo
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O estudo foi conduzido em um hospital terciário com 260 leitos, acreditado pelo
método canadense Qmentum, hospital geral de alta complexidade, privado, localizado
em São Luís, Maranhão, Brasil. O Produto Interno Bruto do Maranhão (PIB) foi de
R$98, 179 bilhões em 2018, o 4º maior do Nordeste e 17º maior do Brasil (IMESC,
2020), já índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Maranhão, foi de 0,687 para o
ano 2017, (IPEA,2017).

2.3 População, amostra e amostragem

Os participantes da pesquisa estavam internados no hospital onde aconteceu
acoleta de dados. A amostra foi definida de acordo com conveniência dos
pesquisadores, conforme o fluxo de pessoas que atenderam aos critérios de
elegibilidade da pesquisa.

2.3.1 Critérios de elegibilidade

As pessoas internadas com sinais clínicos de aspiração ou com diagnóstico
médico de broncoaspiração independente da idade, sexo ou diagnóstico da doença
de base, foram incluídas na pesquisa. Os critérios de exclusão definidos, foram:
diagnóstico inconclusivo de broncoaspiração e pessoas que foram admitidas por
pneumonia por broncoaspiração.

2.4 Coleta de dados

Foi realizada a coleta de dados referentes às admissões na unidade entre os meses
de junho/2017 e junho/2018. Na primeira fase foram identificados aqueles indivíduos
que possuíam risco para broncoaspiração e triados em até 24h da admissão pela
equipe de Fonoaudiologia e acompanhados diariamente até a alta hospitalar. Na
segunda fase caso ocorresse o evento broncoaspiração, a equipe multiprofissional
composta por: médico, fonoaudiólogo, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico
analisaria as circunstâncias do evento. As características avaliadas foram: exames de
imagem, anamnese, condições clínicas e causa raiz do evento adverso. O resultado
dessa avaliação pela equipe foi registrado em um instrumento de coleta de dados
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padronizado. Na terceira fase foram coletadas informações sobre a alta hospitalar, Na
última fase, foram verificadas informações complementares sobre os custos e
internação. Todas as informações foram consultadas em prontuário.

2.4.2 Variáveis

As variáveis socio demográficas idade (anos completos) e sexo (feminino ou
masculino), foram empregadas. Características sobre a internação, foram avaliadas:
doença de base (neurológica, oncológica, metabólica, respiratória, do aparelho
digestivo, múltiplas comorbidades, cuidados paliativos e outras morbidades).
Via de alimentação (viaoral, sonda nasoenteral, nutrição parenteral, gastrostomia e
via mista de alimentação).
Medidas de prevenção utilizadas (uso devia alternativa de alimentação,
mensuração

de

resíduogástrico,

elevação

da

cabeceira,

acompanhamento

fonoaudiológico, várias medidas, e outras.).
Os motivos do evento adverso broncoaspiração (Vômito, disfagia e oferta de
dieta por via oral).
Via de alimentação quando da alta hospitalar (via oral, gastrostomia e óbito)
Custos com a internação após a broncoaspiração Tempo de internação após a
broncoaspiração.

3. DESFECHO

Adotou-se 6 Critérios Para Definir A Presença De Broncoaspiração:
1) História Clínica A Partir Do Momento Da Notificação Da Broncoaspiração; 2)
Dispneia DeInício Súbito; 3) Febre; 4) Hipoxemia; 5) Achados Da Radiografia
DeTórax; 6) Crepitações Na Ausculta Pulmonar. (Sanivarapu E Gibson, 2021). Se O
Indivíduo Apresentasse Apenas 1 Critério Seria Classificado No Grupo Com
Bronocoaspiração. A Ausência De Todos Os Critérios Representou A Não Ocorrência
De Broncoaspiração.

4. EXPOSIÇÃO

Medidas preventivas adotadas, seguiramo protocolo do programa brasileiro de
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segurançado paciente que englobaram as seguintes ações:
Higiene oral com clorexina 3 vezes ao dia;Manter decúbito elevado de 30 a 45 graus;
Uso de via alternativa de alimentação; Placa de sinalização com risco de
broncoaspiração; Triagem fonoaudiológica em até 24h após a admissão do paciente
de risco; Medição de resíduo gástrico; Uso de prócinéticos; Uso sonda nasoenteral
em posição gástrica; Acompanhamento fonoaudiológico diário; Modificação de
consistência alimentar.
Para definir a presença de medidas preventivas pelo menos 1 ação foi
executada pela equipe, a ausência de medidas preventivas foi definida pela falta das
ações citadas acima.

2.5 Análise de dados

Os dados foram analisados conforme o tipo de informação. para as variáveis
contínuas ou discretas foram calculados os valores médios ou medianos, bem como
desvio padrão. Adicionalmente foram avaliados os dados conformes os quartis 25%,
50% e 75%. foi realizada análise descritiva, para a comparação de frequencia absoluta
e percentual entre as classes de uma variável categórica. foi verificada a correlação
linear entreas variáveis, pelo cálculo do coeficiente de Spearman (rSpearman).
Foi calculado o coeficiente de determinação (R2), que fornece a dispersão dos
dados obtidos em relação à média e ocoeficiente V de Cramér paratestarain
dependência ou associação entre variáveis categóricas.

2.6 Aspectos éticos

Este estudo foi registrado sob o CAAE nº72545517.1.0000.5085 e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São Domingos pelo parecer nº
2.328.280 (Apêndice A).

3. RESULTADOS

Ao total foram rastreados no estudo 11.041 indivíduos, que apresentaram risco
para broncoaspiração. todos as pessoas com risco para broncoaspiração passaram
por avaliação fonoaudiológica e foram identiifacados 26 indivíduos com dignóstico de
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broncoaspiração. Foi observado maior percentual de pessoas do sexo masculino e a
média da idade de 67,3 anos (DP=21,2).
Dentre os participantes deste estudo, o tempo médio de internação hospitalar
foi de 39,1 dias (DP=33,4), variando entre 1 e 155 dias. O tempo médio de internação
hospitalar dentre os pacientes internados por broncoaspiração foi de 35,5 dias
(DP=29,0), variando entre 1 e 155 dias, contra 40,2 dias (DP=35,5), variando entre 3
e 138 dias, entre os pacientes que apresentaram abroncoaspiração durante o período
de internação hospitalar.
Tabela 1 – características dos indivíduos envolvidos na pesquisa, São Luis, Maranhão, Brasil. (n=26).

VARIÁVEL
Sexo
Feminino
Masculino

n

%

10
16

38,5
61,5

Tabela 2

DOENÇA DE BASE

n

%

Neurológica
Oncológica

8
6

30,8
23,1

Metabólica
Respiratória

4
2

15,8
7,4

Doap digestivo
Múltiplas doenças

2
2

7,4
7,4

Outras doenças
Cuidados paliativos

1
1

3,85
3,85

Tabela 3

VIA ALIMENTAÇÃO NA ADMISSÃO
VO
SNE
NPT
GTT
MISTA

n
10
10
3
2
1

%
38,5
38,5
11,5
7,7
3,8

Tabela 4

MEDIDAS DE PREVENÇÃO USADAS
Via Alternativa De Alimentação
Mensuração De Resíduo Gástrico
Elevação De Cabeceira
Várias Medidas Associadas
Outras
Não Necessitava
Não Recebia Atendimento E Passou A Receber

n
14
2
1
4
1
2
2

%
53,8%
7,7%
3,8%
15,4%
3,8%
7,7%
7,7%
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Tabela 5

MOTIVO DA BRONCOASPIRAÇÃO
Vômito

n
18

%
69,2%

Disfagia
Oferta De Alimentos Em Liberação

7
1

26,9%
3,8%

Tabela 5

VIA DE ALIMENTAÇÃO NA ALTA HOSPITALAR
Gastrostomia
Viaoral
Óbito

n
5
9
12

%
19,2%
34,6%
46,1%

26 indivíduos incluídos neste estudo, a maioria era do sexo masculino e
apresentaram o episódio broncoaspiração durante o período de internação hospitalar.
As doenças de base mais frequentes nestas pessoas foram as de origem neurológica
e oncológicos. Em relação a via de alimentação, grande parte era nutrido por via oral
e enteral.
A principal medida de prevenção da broncoaspiração foi a utilização de via
alternativa de alimentação, destaca-se que 92,3% das pessoas foram acompanhadas
diariamente pela equipe de Fonoaudiologia. Dentre as causas da bronco aspiração,
(69,2%) se deu em virtude de vômito, independente da via de alimentação, As causas
da broncoaspiração entre as pessoas, apresentou diferença estatisticamente
significante com as medidas preventivas adotadas (V de Cramér =0,378).
A maioria dos participantes receberam alta hospitalar fazendo uso de GTT e
se alimentando por VO. Deve-se observar que, devido à gravidade dos quadros
encontrados, 46,1% dos participantes deste grupo foram à óbito. E é importante
registrar que em nenhum dos indivíduos em que se adotou a medida de prevenção
acompanhamento fonoaudiológico foi registrado como desfecho o óbito.
Entretanto, o tempo de internação e as medidas de prevenção da
broncoaspiração

adotadas

apresentam

uma

correlação

moderada

(rSpearman=0,065). As medidas de prevenção adotadas explicam 21% (R2= 0,21) da
variância do tempo de internação e amedida de prevenção “via alternativa de
alimentação” é a que apresenta maior dispersão dos dados e contribui parao aumento
do custo hospitalar.
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4. DISCUSSÃO

No

presente

estudo,

verificou-se

que

das

16.242

pessoas,

68,5%

apresentavam risco de broncoaspiração e após as medidas preventivas adotadas
apenas 0,5% evoluíram para um quadro de broncoaspiração. Isso se deu em virtude
das medidas adotadas conforme evidência científica que foram testadas ao longo dos
anos de trabalho fonoaudiológico.
Os principais preditores de risco para broncoaspiração são: idade, sexo,
institucionalização, redução do estado cognitivo e funcional, uso de SNE, disfagia, uso
de sedativos, doença pulmonar, neurológica e fraqueza muscular déficit na
higieneoral, imunodepressão, uso de via alternativa de alimentação e redução na
mobilidade, ou seja,declíniofuncional (Langmore et al. 2012, Brogan et al. 2014).
A prevalência de broncoaspiração em adultos é de 52,8%, enquanto nos
idosos aprevalência é de 78,3%. A idade pode ser considerada um fator preditivo para
o risco debroncoaspiração, podendo aumentá-lo de cinco a seis vezes (OLIVEIRA et
al., 2018). Inclusive, porque deve-se considerar que face ao avanço da idade, também
aumentam osriscos de atrofia e perda de massa muscular, sarcopenia e declínio
cognitivo, o que potencializa o risco de broncoaspiração em mais de 35% na
população acima de 75 anos (SURA et al., 2012).
Pesquisa prévia relatou que as três populações com maior risco para
broncoaspiração são de pacientes com doenças neurológicas e câncer. Bassi et al.
(2014). As doenças do aparelho digestório, potencializam abroncoaspiração e pode
estar relacionada ao envelhecimento dos órgãos fonoarticulatórios, mesmo na
ausência de alterações neurológicas e se manifestam como alterações nas fases oral
e faríngea da deglutição.
Assim, a identificação de preditores para disfagia e broncoaspiração permite à
equipe assistencial tomar medidas preventivas mais adequadas, como a escolha de
via alternativa de alimentação, seja uma SNE ou uma gastrostomia (GTT), a indicação
de cirurgias, o uso de medicamentos ou a mudança nas consistência da alimentação
e elevação da cabeceira do leito, as quais podem estar ou não associadas (CARMO
et al., 2018).
Diversas instituições têm descrito medidas de prevenção da broncoaspiração,
contudo poucos estudos demonstraram sua eficácia, uma vez que, em geral, limitamse adescrever sua utilização. A prevenção é uma tarefa multiprofissional, que, no
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Brasil, é conduzida e gerenciada por fonoaudiólogos com a participação de médicos,
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e odontólogos (FARIA et al., 2013).
Além do estabelecimento de medidas intra-hospitalares preventivas, faz-se
necessário o gerenciamento dos balizadores de resultado, os quais devem ser
avaliados comfrequência pela equipe e pelo sistema de saúde, para avaliação de
efetividade. Dentre estes, pode-se citar a adesão e a efetividade ao protocolo de
higiene oral, o tempo de usode SNE, a taxa de adesão e a efetividade do protocolo de
prevenção de broncoaspiração, o quantitativo de pacientes com risco de disfagia, o
quantitativo de episódios de broncoaspiração durante a internação e o quantitativo de
pacientes que foram admitidos por pneumonia aspirativa (MORAES; ANDRADE,
2012), o que pode implicar no desfecho do período de internação.
Marik (2001) e Kozlow et al. (2003) sugerem que a pneumonia broncoaspirativa
tem uma prevalência de 15% a 18% dentre todas as pneumonias hospitalares e que
pode aumentar o período de internação hospitalar em média de 7 a 9 dias e, por
conseguinte, seus custos.Estima-se que o custo médio do atendimento de um
episódio de pneumonia por broncoaspiração seja de US$17 mil (ATTRILL et al., 2018).
O custo fonoaudiológico durante a internação hospitalar pode ser considerado
debaixo impacto e agrega benefícios ao tratamento do indivíduo para a prevenção da
broncoaspiração (ATTRILL et al., 2018).
Uma limitação do presente estudo é a pequena amostra identificada para
responder a hipótese do estudo. Devido a isso, não foi possível realizar análise mais
robusta para identificação de possíveis confundidores, outro aspecto limitador, é a
possibilidade de viés de informação, uma vez que os dados foram consultados em
prontuários. A pesquisa apresenta aspectos positivos como o uso de um instrumento
seguro para o diagnóstico da broncoaspiração e ainda uma equipe treinada para
aplicar as medidas preventivas. Pensarem identificação precoce do risco, significa
pensar em inclusão social (AMORIM et al., 2018).

5. CONCLUSÃO

Observou- se na presente pesquisa, que as medidas preventivas foram
eficazes para a não ocorrência de broncoaspiração. As campanhas de promoção e
prevenção de saúde, com vistas à orientação sobre as medidas de prevenção da
broncoaspiração nestes pacientes, principalmente, aqueles com diferentes
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comprometimentos neurológicos deve ser um foc oda saúde pública, reduzindo-se o
desenvolvimento de quadros que necessitem ou levem o paciente à internação
hospitalar.
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RESUMO: A Educação Física (EF) inicialmente possuía uma base higienista com forte
nacionalismo, focando no preparo de homens fortes e viris para as guerras, assim, as
práticas embasavam-se no “culto ao corpo” estereotipado a partir de um caráter de
exclusão. A partir a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n° 4024/1961,
foi estabelecido a obrigatoriedade da Educação Física Escolar, contudo, o viés
higienista ainda era presente na metodologia das aulas vigentes, fazendo com que a
EF só fosse internalizada e vivenciada por alguns, privilegiados. Segundo Ghiraldelli
(1991), as aulas eram para que todos os alunos fossem “avaliados” através do seu
porte físico e resistência, colaborando no processo de seleção natural, eliminando os
fracos e premiando os mais fortes, no sentido da “depuração da raça”. Ou seja, era
uma visão preconceituosa e segregadora. Com o passar dos anos, a EF evoluiu,
novas metodologias surgiram com uma nova visão diante de práticas corporais a partir
da inclusão, que trabalha e desenvolve os indivíduos de corpo inteiro. A partir daí,
tornou-se tangível a busca por uma EF que abrange a todos. A Lei Federal nº
13.146/2015 assegura os direitos de inclusão da PcD (Pessoa com Deficiência). O art.
I diz: “assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania” BRASIL (2015). Então, é notório observamos que é um direito legal da PcD
em seu local de cidadã, também embasada na Constituição de 1988, diante do direito
de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola suas garantias
à educação de qualidade. Todavia, existe uma disparidade e lacunas entre a
integração e a inclusão da PcD no âmbito escolar, a partir do cenário da igualdade e
da equidade. A partir disso, a presente pesquisa buscou conhecer as limitações
encontradas pelos profissionais de EF que atuam no âmbito escolar, de modo a
analisar a inclusão das PcD nas aulas de Educação Física Escolar. A pesquisa
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possui caráter qualitativo e quantitativo, e foi realizada através de entrevistas
narrativas, com o porte de formulário on-line (via plataforma Google Forms), com
análise de dados a partir da porcentagem de gráficos e através de análise do
conteúdo. Assim, a presente pesquisa concluiu que há déficits quanto ao processo
de formação docente referente a área inclusiva e questões que necessitam ser
revistas, moldadas e levadas ao poder público. Apesar das dificuldades e desafios
para que ocorra a inclusão de Pessoas com Deficiência nas aulas de Educação Física,
existem estratégias que tornam isso possível, de modo que é importante ressaltar a
relevância da inclusão de alunos com deficiência no âmbito escolar e nas aulas de
Educação Física de forma efetiva.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Inclusão; Pessoa com Deficiência; Educação
Física Escolar.
ABSTRACT: Physical Education (PE) initially had a hygienist basis with a strong
nationalism, focusing on the preparation of strong and virile men for wars, thus, the
practices were based on the "body cult" stereotyped from a character of exclusion.
After the creation of the Law of Directives and Bases for Education, number 4024/1961,
the compulsory nature of School Physical Education was established; however, the
hygienist bias was still present in the methodology of the classes in force, making PE
only internalized and experienced by a privileged few. According to Ghiraldelli (1991),
the classes were for all students to be "evaluated" through their physical size and
resistance, collaborating in the natural selection process, eliminating the weak and
rewarding the strong, in the sense of the "race depuration". In other words, it was a
prejudiced and segregating vision. As the years went by, Physical Education evolved,
and new methodologies emerged with a new vision of body practices based on
inclusion, which works and develops individuals as a whole body. From then on, the
search for a PE that includes everyone has become tangible. The Federal Law No.
13.146/2015 ensures the inclusion rights of PcD (Person with Disabilities). Art. I says:
"ensure and promote, under equal conditions, the exercise of rights and fundamental
freedoms by people with disabilities, aiming at their social inclusion and citizenship"
BRAZIL (2015). So, it is clear that it is a legal right of PcD in their place as citizens, also
based on the Constitution of 1988, before the right of equal conditions for access and
permanence in school their guarantees to quality education. However, there is a
disparity and gaps between the integration and inclusion of PcD in the school
environment, from the perspective of equality and equity. Based on this, this research
sought to understand the limitations found by PE professionals who work at school, in
order to analyze the inclusion of PwD in School Physical Education classes. The
research is qualitative and quantitative, and was conducted through narrative
interviews, using an online form (via the Google Forms platform), with data analysis
through percentage charts and content analysis. Thus, this research concluded that
there are deficits in the teacher training process regarding the inclusive area and issues
that need to be reviewed, shaped and taken to the government. Despite the difficulties
and challenges for the inclusion of people with disabilities in Physical Education
classes, there are strategies that make it possible, so it is important to emphasize the
relevance of the inclusion of students with disabilities in the school environment
and in Physical Education classes effectively.
KEYWORDS: Physical Education; Inclusion; Person with Disabilities; School
Physical Education.
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1. INTRODUÇÃO

As aulas do componente curricular Educação Física (EF) foram introduzidas no
Brasil no ano de 1835, no Colégio Imperial Pedro II. Naquela época, os Professores
ministrantes eram oficiais do exército, com conteúdos higienistas e de culto ao corpo,
em que eram utilizados os métodos dos manuais europeus de Gymnástica. Ao longo
do século XIX e XX, as aulas de EF tentaram encontrar as suas bases epistemológicas
e a sua essência (serventia) dentro do âmbito escolar. Então, a primeira base legal da
EF foi em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no 4024, na qual
instituía a EF obrigatória em todos os níveis de escolarização.
Apesar das aulas serem oferecidas em toda a escola, e parecer existir uma
“verdadeira inclusão” de todos os alunos, na realidade, segundo Guiraldelli (1991), as
aulas eram para que todos os alunos fossem “avaliados” através do seu porte físico e
resistência, uma verdadeira aula de EF “biologicista”, colaborando com o processo de
seleção natural, eliminando os fracos e premiando os mais fortes, no sentido da
“depuração da raça”.
A partir dessa perspectiva, é notório observarmos que as aulas de EF possuíam
o perfil excludente, visada para os mais fortes e habilidosos e descartava os mais
fracos e menos ágeis. Tal fato pode ser observado, sobretudo, na fase esportivista
(Educação Física Competitivista - após anos 64), em que era excluído do processo das
aulas regulares e também dos treinos esportivos os indivíduos menos aptos para as
determinadas habilidades e capacidades esportivas específicas, privando assim,
esses indivíduos de vivenciarem os benefícios psicomotores e sociais que as
atividades e exercícios físicos promovem. Todavia, felizmente, avanços ocorreram ao
longo dos anos e a Educação Física brasileira abriu espaço para um novo olhar, em
que a inclusão se faz presente. Segundo Tubino (1992) democratizar o esporte é
assegurar igualdade de acesso à prática esportiva, sendo atingível a todas as
pessoas.
A real inclusão das pessoas com deficiência (PcD) foi assegurada na Lei
Federal nº 13.146/2015, em que o objetivo principal desse novo diploma legal consta no
seu artigo primeiro: “assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua
inclusão social e cidadania”. Essa Lei dispõe sobre regras de acessibilidade e direitos
tangentes da PcD, de garantias legais e constitucionais, diante da inclusão na
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sociedade e o exercício do indivíduo à cidadania.
Apesar dos avanços e conquistas referentes à inclusão de PcD, como as
citadas anteriormente, para que a mesma aconteça de forma devida parece se fazer
necessário novas perspectivas de mudança nas diferentes áreas da sociedade, como
aponta Cordeiro (2019). De fato, nem sempre as leis apresentam-se ao mesmo tempo
com as mudanças sociais, e os dispositivos legais realmente terão os seus efeitos
alcançados muitos anos depois, sendo no chão da escola, nas aulas de Educação
Física um grande desafio. Pois, nem sempre as escolas estão com estruturas
adequadas para as aulas de EF e por sua vez, os profissionais podem não estar sendo
formados em suas graduações devidamente respaldados de efetivo preparo prático e
até teórico quando se refere a área da inclusão, para tratar com PcD nas aulas de EF
escolar.
Assim sendo, se faz necessário investigar se de fato as escolas e profissionais
de EF conhecem e aplicam as leis, e estão devidamente preparados para receber os
alunos que possuam algum tipo de deficiência, para que estes estejam integrados e
incluídos de forma ativa e participativa nas aulas do componente curricular Educação
Física.
Nesse sentido, compreende-se que a educação é um direito de todos e dever
do Estado e da família, como afirma a Constituição Federal de 1988 (art. 205), que
garante no art. 206, o princípio da "igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola”. Apesar da Carta Magna plasmar tais valores, a exclusão
ainda permanece em nosso meio. Em 1994, sabendo-se da continuidade do processo
excludente, o governo da Espanha promoveu em parceria com a UNESCO, a
Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, que resultou na
“Declaração de Salamanca”, um documento vital para a promoção da Educação
Inclusiva em todo o mundo, in verbis:
“O direito de todas as crianças à educação está proclamado na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e foi reafirmado com veemência pela
Declaração sobre Educação para Todos. Pensando desta maneira é que
este documento começa a nortear todas as pessoas com deficiência têm o
direito de expressar os seus desejos em relação à sua educação. Os pais
têm o direito inerente de ser consultados sobre a forma de educação que
melhor se adapte às necessidades, circunstâncias e aspirações dos seus
filhos.” (Declaração de Salamanca, p. 5 - 6, 1994).

Logo após a referida declaração, as PcD passam a ser reconhecidas como
pessoas que necessitam de respeito e educação de qualidade, destacando, hoje, a
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educação inclusiva que vem sendo um grande desafio diante das indagações,
inquietações e dificuldades pertinentes às práticas pedagógicas desenvolvidas pelos
profissionais de EF, sobretudo, no âmbito escolar.
No que concerne à legislação brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
em seu art. 42, afirma que “A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte,
ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”
(BRASIL, 2015). Diante disso, é notório observarmos o valor da EF através das práticas
inclusivas, se atento à interdisciplinaridade e aos temas transversais. “A
transversalidade promove uma compreensão abrangente dos diferentes objetos de
conhecimento, bem como a percepção da implicação do sujeito de conhecimento na
sua produção, superando a dicotomia entre ambos. Por essa mesma via, a
transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes extraescolares,
possibilitando a referência a sistemas de significado construídos na realidade dos
alunos (BRASIL, 1997).
Nesse contexto, o esporte, que teve posteriormente a sua transformação
conceitual, acarretando o acesso à todos, foi segmentado em dimensões sociais:
esporte-educação, esporte-participação/popular e esporte performance. Cabe-nos
analisar que, no âmbito escolar não se busca adesão ao esporte rendimento que possui
foco na vitória sob os adversários e propicia o esporte espetáculo, mas sim, o esporte
participação que obtém seu cerne no prazer lúdico e no bem-estar dos participantes, e
também o esporte-educação que tem seu eixo na manifestação educacional, como
elemento social, de modo a oportunizar vivências da cultura corporal e do movimento.
Pois, conforme o Coletivo de Autores (1992) a Educação Física escolar deve tratar
pedagogicamente os elementos da cultura corporal, para que os estudantes possam
se apropriar dela.
No que confere falar do esporte para a PcD, é válido considerá-lo sob a
perspectiva do esporte enquanto um processo educacional. Para tal, Tubino (1992)
aponta que o esporte como elemento da educação exige um caráter essencialmente
educativo, pois a educação apresenta um fim, sobretudo, social. Desta forma, o
esporte desenvolve-se como educação social, que ainda segundo Tubino (1992)
contribui de maneira essencial e significativa no desenvolvimento da personalidade
dos alunos. Partindo dessa compreensão, a prática esportiva por PcD corrobora com
a formação de cidadão perante a sociedade através da inclusão nas aulas de EF
escolar. Afinal de contas, negar um conhecimento esportivo é negar um
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conhecimento humano em sua essência; é despersonificar a pessoa-humana.
Assim, a presente pesquisa objetivou conhecer as limitações encontradas pelos
profissionais de Educação Física que atuam no âmbito escolar, e especificamente
revelar se há a inclusão nas aulas de EF; descrever o perfil dos profissionais de EF;
relatar a metodologia ministrada em aula; descobrir desafios e dificuldades
encontradas nas aulas de EF em relação à inclusão; e encontrar formas de melhorias
no ensino de alunos PcD nas aulas de EF.

2. METODOLOGIA

A pesquisa é de caráter descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa.
Para Minayo (2000) a abordagem qualitativa é conceituada da seguinte maneira:
“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” (MINAYO, p. 21-22,
2000).

Então, a presente pesquisa apoia-se de forma subsidiária em aspectos
elementares da abordagem qualitativa, no que concerne apenas aos aspectos
descritivos. Além disso, a pesquisa tem caráter quantitativo pelo uso de gráficos e
quantificação das opiniões e informações obtidas na pesquisa, utilizando o método
survey.
Por sua vez, o objeto de estudo da presente pesquisa, apoia-se em técnicas de
coleta e análise de dados (GAMBOA, 2007). Para tal, foi utilizado a técnica de entrevista
narrativa, pois é uma das formas mais significativas em que o pesquisador pode captar
os elementos do meio social, sendo realizada em três etapas: a fase exploratória, a
coleta de dados e a análise dos mesmos (SOUZA JÚNIOR et al., 2011). Sendo, a fase
exploratória feita através de revisão de literaturas; a coleta de dados através das
entrevistas narrativas; e para a análise de dados foi utilizado o método da análise de
conteúdo proposto por Bardin (2009).
A amostra ocorreu por conveniência (não probabilística), pois os elementos da
amostra são selecionados por conveniência ou facilidade para o pesquisador. As
amostras por conveniência podem ser facilmente justificadas em um estágio
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exploratório da pesquisa, como uma base para geração de hipóteses e insights
(KINNEAR & TAYLOR, p. 187, 1979; CHURCHILL, p. 301, 1998), tal qual proposto
para o presente objeto de investigação.
É válido pontuar que esse modelo de amostragem é empregado quando se
deseja obter informações de maneira rápida e barata. Segundo Aaker et al. (1995),
uma vez que esse procedimento consiste em simplesmente contatar unidades
convenientes da amostragem, é possível recrutar vários tipos de sujeitos para a
pesquisa. Quando do tipo snowball sampling (não lineal), trata-se de uma técnica
conhecida no Brasil como “amostragem em bola de neve”, “bola de neve” ou “cadeia de
informantes” (BIERNACKI e WALDORF, 1981; PENROD et al., 2003), que no nosso
caso, consistiu na indicação dos participantes para que outros colegas professores de
Educação Física participassem da pesquisa ao final de cada entrevista.
Salienta-se que este tipo de estudo é realizado para buscar pessoas de difícil
acesso e populações de baixa incidência. Esta técnica é uma forma de amostra não
probabilística utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um
estudo indicam novos participantes até que seja alcançado o objetivo proposto
(“saturação”) quando os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos
anteriormente por outros entrevistados (WHA, 1994).
A Discente pesquisadora e o Pesquisador proponente deste estudo obtiveram
a carta de anuência da SEDU antes da paralisação em decorrência da pandemia do
COVID-19. A responsável técnica pela área de Educação Física da SEDU indicou e
forneceu o contato de algumas escolas e professores de Educação Física que
trabalhavam com alunoscom algum tipo de deficiência. Após a análise e parecer
favorável do CEP/UFPE, a pesquisa seria realizada no ambiente escolar, de modo
que fosse possível a observação das aulas dos professores de Educação Física e
posterior entrevista com esses discentes, porém, em decorrência da paralisação das
aulas presenciais devido a pandemia, houve um novo plano e adaptação da pesquisa
para o formato remoto, de modo que a entrevista para a coleta dos dados foi realizada
por telefone através dos contatos indicados pela área técnica de Educação Física da
SEDU, e a partir da amostragem de “bola de neve” também.
Inicialmente, os professores foram contactados para ser realizado o convite e
serem apresentados à pesquisa, bem como a todos os procedimentos e aspectos
éticos. Após a aceitação da participação na pesquisa, foi enviado o TCLE (termo de
consentimento livre esclarecido) para leitura e assinatura, para somente então iniciar
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os procedimentos de coleta dos dados. Em seguida, foi agendado dia e horário para
a entrevista, a partir da data e horário marcados foi realizada a ligação para que o
professor respondesse a entrevista ao vivo por chamada de voz (telefone). No dia da
entrevista foi enviado para o professor pesquisado o link do instrumento da pesquisa,
o formulário (plataforma Google Forms) para que ele tivesse uma proximidade com as
perguntas e a entrevista fluísse com mais agilidade. Após, durante a entrevista, foi
anotado na plataforma todas as respostas dos entrevistados no formulário, essa
medida adotada aumenta a fidedignidade da resposta do entrevistado.
Para compreender os modelos vigentes que se desvelam pelas respostas dos
entrevistados, no que concerne à tabulação das respostas com as alternativas
dicotômicas, foi realizado uma análise descritiva de frequência, sem inferência
estatística, utilizando- se de porcentagem e análise por meio de gráficos. Por sua vez,
para as respostas abertas, foi feita a análise do conteúdo e interpretação de acordo
com o método abordado na metodologia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo foram entrevistados nove professores de escolas públicas do estado
de Pernambuco que trabalham no âmbito das aulas de Educação Física escolar com
crianças e/ou adolescentes com algum tipo de deficiência. Professores esses que
lecionam em escolas públicas estaduais, com turmas do 1º ano fundamental ao ensino
médio e técnico em diversos turnos.
Os entrevistados possuem idades variantes entre 27 e 51 anos, 55,5%
designam- se ser do sexo feminino e 44.4% do sexo masculino. Maior incidência, com
44,4%, tem mais do que 20 anos de formação; 33,3% têm de 15 a 20 anos de
formados; 11,1% têm de 5 a 10 anos; e 11%,1% tem de 3 a 5 anos de formados. A maior
parte dos entrevistados realizaram a graduação em instituições públicas, sendo 88,9%
e 11,1% em instituição privada, com locações em UFPE, UPE e UNIPÊ.
Em relação à se ocorreria inclusão nas aulas de Educação Física Escolar,
diante das respostas dos entrevistados, foi observado que sim, ocorreria, com 77,8%
afirmando que ocorreria inclusão em suas aulas, e 22,2% afirmando que não ocorreria
inclusão em suas aulas de Educação Física Escolar.
Porém, todos os professores afirmaram que abordam sobre inclusão em suas
aulas, como por exemplo, “ministrando sobre grupos excluídos e marginalizados,
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enfatizando a importância da inclusão social”; “sobre as para para olimpíadas e suas
relações com a sociedade”; trazendo para discussão em sala um acontecimento da
realidade da turma: “através do bullying com uma aluna autista, foi possível eu
intermediar o diálogo com os demais alunos, explicando a realidade das PcD para os
alunos, fazendo-os refletir e apresentar de forma crítica”; “abordando sobre a inclusão
de PcD dentro do conteúdo dança”; “a partir de trabalhos com os alunos, de
apresentações dos esportes adaptados”; “abordando sobre as diferenças e o respeito
sobre elas. Trabalhando de forma igual para todos, levando em consideração as
limitações ou individualidades.”; “a partir da aula de vôlei sentado”; através do diálogo
com os alunos sobre deficiência, os tipos e vivências no esporte adaptado”; “através
de temas transversais”.
A

grande

maioria,

88,9%,

cursou

a

disciplina

Educação

Física

adaptada/inclusiva. Apenas 11,1% não cursou, porém, 88,9% cursaram apenas uma
disciplina relacionado a área inclusiva/adaptada voltado para PcD, que foram as
disciplinas de Educação Física para pessoas com necessidades especiais e Libras.
Diante do resultado da pesquisa, em que apenas 11,1% dos entrevistados cursaram
a disciplinas de Libras, fica claro observamos o déficit em relação a capacitação dos
professores em relação a receberem alunos com deficiência auditiva, e a necessidade
de investimento e massivo incentivo do setor público referente a capacitação gratuita
e de qualidade para os docentes.
Cerca de 55,6% dos professores possuem capacitação ou curso na área
adaptada/ inclusiva para PcD, e 44,4% não possuem cursos ou capacitações. Logo,
visto que 88,9% só cursaram apenas uma disciplina relacionada à área inclusiva para
PcD na graduação, é notório a necessidade de cursos externos da academia para a
apropriação do conhecimento nesta área, e que ainda há déficit na educação
continuada, e também o interesse dos profissionais quanto a busca e realização da
educação continuada referente a área inclusiva/adaptada para PcD, pois, 22,2%
afirmaram não ter interesse em realizar cursos nessa área, e os demais, 77,8%,
afirmaram ter interesse relatando que ainda não realizaram por motivos de: a grande
maioria devido a “ausência de tempo”; “ausência naoferta de cursos inovadores na
área”; “oportunidade e conhecimento de instituições que fornecem”.
Em relação ao fornecimento de formação continuada na área da Pessoa com
Deficiência pela instituição de ensino que os docentes lecionam, 33,3% afirmaram que
sim, é fornecido formação continuada; 44,4% disseram que não é fornecido; e 22,2%
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afirmaram que a instituição em que leciona já forneceu formação continuada, mas não
fornece mais. Desse modo, 100% dos entrevistados concordaram que o poder
público deve investir mais em capacitação de professores de Educação Física quanto
a área da inclusão/adaptada, enfatizando essa necessidade para o âmbito escolar.
Referente a pergunta: “Você acredita que saiu capacitado para lidar com o
público PcD da graduação?”, obteve um resultado em que nenhum dos entrevistados
respondeu que sim. Ou seja, um fator grave e alarmante, no ponto da necessidade de
modificação da grade curricular do curso Educação Física quanto a oferta da
quantidade de disciplinas obrigatórias e a carga horária, sobre as disciplinas que
dialogam com a área da inclusão e da Pessoa com Deficiência, de modo que os
profissionais de Educação Física saiam da academia devidamente preparados e
capacitados para lidar com o público PcD, a partir de vivência e experiências teóricas,
com embasamento legal e práticas, quanto ao chão daescola e âmbito social.
Cerca de 66,7% afirmaram que aprenderam a lidar com esse público na prática
do dia a dia, e 33,3% responderam que ainda não aprenderam a lidar com esse
público. Ou seja, um ponto que merece grande atenção, mostrando que ainda existem
profissionais que estão lecionando para PcD que não sabem lidar com esse público,
mas, que exercem o ensino devido a necessidade, da forma que podem.
Diante disso, é cabível a necessidade de investimento por parte dos poderes
públicos quanto a área e divulgação de instituições e plataformas que ofereçam o
conhecimento relacionado a inclusão de forma gratuita para os docentes, discentes e
população. E, um mecanismo que possa dar vez e voz a PcD para que a sociedade
possa lhe ouvir em seu local de fala, quanto às suas dificuldades enfrentadas e como
se sente diante dos entraves e preconceitos sociais, e principalmente no âmbito
escolar.
Quanto à metodologia adotada pelos professores de Educação Física
entrevistados, o resultado foi 40% - Metodologia Crítico Superadora; 20% - Metodologia
Ativa; 10% - Construtivista; 20% - Metodologia própria; 10% - Mistura de abordagens.
A partir disso, é possível realizar uma análise crítica quanto essa separação de aulas
práticas e teóricas expressadas pelos docentes, de forma seriada diante da práxis
pedagógica da EF, a partir da necessidade do desenvolvimento integral do aluno.
Então, se faz necessário fortalecer a importância da ministração das aulas diante do
conhecimento de bases legais e documentos importantes da licenciatura como a LDB,
BNCC e PCNs.
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Sobre os principais desafios e dificuldades encontrados na ministração das
aulas de Educação Física Escolar quanto aos alunos com deficiência de acordo com
os entrevistados são: déficit na estrutura, acessibilidade, instalação e material de
trabalho; déficit na formação de graduandos quanto a área da inclusão para PcD;
déficit na formação continuada e lacuna de capacitação na área inclusiva; o
convencimento aos pais e ao estudante com deficiência de que é possível dentro das
limitações a participação dele das aulas de EF; o baixo investimento quanto a disciplina
de Educação Física nas escolas; a aceitação da turma para com os alunos com
deficiência; e a conscientização dos profissionais em relação a inclusão da PcD nas
aulas.
As principais estratégias para lidar com os alunos com deficiência foram as
seguintes: Prof. 1: “Utilizo do auxílio dos intérpretes para alunos com deficiência
auditiva”. Prof. 2: “Envolver a turma como um todo. Costumo fazer com que a turma
acolha os alunos com deficiência, e aí faço os alunos com deficiência serem meus
auxiliares auxiliar, os faço de por exemplo, assim, envolvo eles nas atividades e com
a turma.”. Prof. 3: “Utilizo de explicação individualizada se necessário e tiro foto do
quadro e envio para o responsável”. Prof. 4: “Faço uma inicial observação dos
comportamentos do aluno e depois conscientização da turma quanto as
especificidades dele.”. Prof.5: “Tornar os alunos sem deficiência que são mais
próximos do aluno com deficiência para ser ajudante e assim aproximar a turma.”. Prof.
6: “Mostrar aos alunos com deficiência que são capazes, mostrar aos alunos sem
deficiência o devido respeito em relação aos com deficiência.”. Prof. 7: “O diálogo”.
Prof. 8: “É o aluno me aceitar e adapto as atividades para os alunos com deficiência”.
Prof. 9: “Se apropriar do conhecimento e aplicar; trocar experiências com os demais
colegas de trabalho da escola.”. A partir da fala dos docentes é possível observarmos
que há sim estratégias que tem dado certo, de acordo com a realidade de cada
profissional, e que é possível trocar desculpas como as de que “não tem como inserir
a PcD nas aulas”, excluí-las ou minimizá-las por estratégias e ferramentas positivas que
são eficazes na inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física
Escolar.
Sobre as dificuldades para intermediar a inclusão entre os alunos com e sem
deficiência nas aulas de Educação Física Escolar os entrevistados abordaram na
grande maioria das respostas: a dificuldade quanto a conscientização; a aceitação dos
alunos sem deficiência para com os que têm deficiência na turma; e que quanto mais
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avança a idadeé cada vez mais difícil de aceitarem a PcD nas aulas. Tal como observase nas seguintes falas: “Há dificuldade na execução de estratégias para aceitação da
PcD em sala”; “conseguir controlar a turma quanto o discernimento das crianças entre
o "certo" e"errado", com posturas agressivas diante dos alunos com deficiência”;
“Déficit no conhecimento das deficiências, dificuldade maior em libras”; “Alunos sem
educação doméstica que gera a falta de respeito com os alunos com deficiência; a não
aceitação dos pais com relação aos filhos com deficiência; e o bullying na aula com
a PcD”.
Diante das falas dos professores, podemos analisar que os maiores entraves
para ser intermédio da inclusão nas aulas de EF se referem na maioria dos casos em
relação a ausência de respeito, empatia e aceitação dos alunos sem deficiência para
com os alunos com deficiência, havendo casos de bullying, que geram celeumas ainda
maiores de proporções psicoemocionais nos indivíduos envolvidos. Assim, é
necessário estudar esses acontecimentos, e ser dialogado enquanto comunidade
escolar estratégias e ferramentas de combate a esses episódios.
As maiores conquistas através da inclusão de alunos com deficiência nas aulas
de Educação Física Escolar relatado pelos professores foram: Prof. 1: “Conseguimos
montar uma semana de seminários sobre o deficiente auditivo e a sua participação
no esporte escolar de alto nível, foi enriquecedor para todos que participaram e se
tornou recorrente na escola em que leciono.”. Prof. 2: “Ver a alegria da PcD durante
as aulas. Vê-los atuantes nas aulas, e se sentindo inserido, participante e atuante”.
Prof. 3: “Conseguir que o aluno com deficiência não fosse excluído das aulas de
Educação Física”. Prof. 4: “A aproximação de uma aluna com síndrome de down que
antes mantinha o afastamento.”. Prof. 7: “A partir da vivência do vôlei adaptado em
uma comunidade carente.”
Prof. 9: “A formação no terceiro ano do ensino médio de uma aluna com deficiência.”.
A partir disso, cabe-nos analisar que houve interseção sobre conhecimento
quanto a PcD, na fala de um professor foi captado que em sua aula o aluno com
deficiência não estava apenas integrado, mas, também incluído, de modo que estava
internalizando a aula, se sentindo parte, aprendendo, vivenciando, e não apenas de
“corpo presente” em aula. Foi possível também observar a busca do docente pelo
direito do aluno com deficiência quanto à participação nas aulas de EF, e o quanto
isso é importante. O bom relacionamento do professor com os alunos, diante da
importância de conseguir a confiança dos alunos, e essa também é uma estratégia
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importante quanto a PcD. Foi possível observar também que houve êxito em levar o
conhecimento sobre a PcD e sua realidade com vivência para além dos muros da
escola com os alunos, e isso também é algo altamente agregador e de impacto social
positivo. A conquista através do alcance deobjetivos e metas dos alunos, que seriam
ditas “inalcançáveis” pela sociedade, porém, foi alcançável pela PcD, contradizendo a
ideia preconceituosa que associa a Pessoa com Deficiência à invalidez. No geral, a
conquista dos docentes tomou base na participação e inclusão dos alunos com
deficiência nas aulas, mesmo que fosse de médio a longo prazo para que isso se
tornasse real, mostrando que é preciso paciência, persistência e o desenvolvimento
de um trabalho contínuo dos professores com os alunos com deficiência. A partir da
importância da inclusão de Pessoas com Deficiência nas aulas de Educação Física
Escolar, diante da visão dos docentes entrevistados eles relataram que: Prof. 1:
“Primordial importância para diminuirmos a distância entre o ensino aprendizagem
dos estudantes atípicos”. Prof. 2: “Compreender o que se passa com o outro, tentar
entender as dificuldades com o outro. Sermos mais humanos e termos empatia.
Que a deficiência não transforma o ser humano em incapaz.”. Prof. 3: “Propensão a
se identificar com algum esporte, relacioná-lo de forma prazerosa na vida edar início
a prevenção diante da promoção da saúde.”. Prof. 4: “A inclusão nas aulas de
Educação Física é mais um meio de inserir o indivíduo com deficiência na sociedade
e fazê-lo gostar, sentir prazer. E fazer os demais olhá-lo com outros olhos. É um
crescimento para todos, alunos e professores.”. Prof. 6: “Mostrar que é possível e
temos que tentar de todas as formas a condição de possibilidade de realização.”.
Prof. 7: “A inclusão é importante para a sociedade, uma sociedade que não se adapta
às diferenças gera preconceito e dissemina problemas. Professores que se capacitem
e se preparem para lidar com esse público.”. Prof. 8: “Não podemos excluir ninguém
na vida. A interação e socialização dos alunos com deficiência e dos sem. Todas as
escolas deveriam intermediar a inclusão. Prof.9:” Promover equidade, e não apenas
igualdade para que todos sejam incluídos na sociedade.”.
Segundo Fernandes; Da Costa; Dos Anjos (2021), a inclusão escolar ultrapassa
asleis, projetos políticos pedagógicos engavetados, e a concepção individual de cada
um, pois, as leis enquanto modo teórico são belas, contudo, quanto a sua
aplicabilidade é muito falha; não há adequação aos alunos que necessitam de
profissionais capacitados e estrutura condizente com as necessidades dos discentes
com deficiência em que o dia a dia da escola evidencia preconceito de docentes
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receosos com a lacuna do saber lidar e ointeresse do lecionar específico, sendo
necessário abrir a visão para uma troca de experiências mútua e agregadora,
respeitando as necessidades, capacidades e momentos de cada aluno.
Então, diante de tudo o que foi mencionado na fala dos docentes é válido
ressaltar a importância da inclusão da PcD nas aulas de Educação Física com a
perspectiva de incluí-los, através da equidade que adapta as situações de forma justa
e acessível a todos de acordo com cada realidade. De forma que, a partir da inclusão
é possível vivenciar o desenvolvimento de princípios como o respeito ao próximo e a
empatia, garantir o acesso à educação para todos, e o desenvolvimento da PcD com
o social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa concluiu que, de acordo com as entrevistas narrativas os
professores de Educação Física Escolar, em relação às aulas para alunos com
deficiência, possuem déficit quanto a didática empregada e o saber lidar com esse
público diante de uma lacuna que é formada inicialmente na graduação, em que a
academia não contempla disciplinas e não há carga horária prática suficiente para
capacitar e preparar os profissionais para o campo em questão. E, assim, formando
professores não preparados para a área da inclusão/adaptada para a PcD,
necessitando “correr atrás do prejuízo”, se capacitando através de cursos, que nem
todos possuem acesso. A grande maioria aprende a lidar com esse público na prática
do dia a dia, em que muitos alunos acabam não recebendo a educação de qualidade
que deveriam devido a esse déficit na capacitação e escassez de profissionais
preparados para recebê-los no âmbito escolar. Infelizmente, ainda existem professores
em exercício que não sabem lidar com o público, mas, lecionam para eles devido a
necessidade.
De acordo com o formulário, a maioria afirmou que ocorria inclusão em suas aulas
de Educação Física Escolar, mas, durante a entrevista deixaram de forma duvidosa
se havia inclusão de fato ou apenas integração dos alunos nas aulas. Contudo, todos
relataram abordar sobre inclusão em suas aulas de forma segura e exemplificada, o
que é um fator positivo para a educação, ressaltando a importância de o docente
intermediar a inclusão nas aulas de Educação Física e abordar sobre a temática em
suas aulas.
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Foi constatado déficit quanto à formação continuada da área da inclusão e
quanto ao interesse dos professores nos cursos da área. Assim, é importante falar a
respeito da necessidade de investimento por parte dos poderes públicos quanto à área
inclusiva e a divulgação de instituições e plataformas que ofereçam o conhecimento
relacionado a inclusão de forma gratuita para os docentes, discentes e população.
A partir da fala dos docentes quanto à metodologia utilizada por eles para
ministração das aulas, fica claro a importância de ressaltar aos docentes o
conhecimento e embasamento de bases legais e documentos importantes da
licenciatura como a LDB, BNCC e PCN.
Diante das dificuldades, estão presentes entraves como ausência de educação
doméstica por parte dos alunos sem deficiência que geram um ambiente hostil para
os alunos com deficiência, a falta de respeito, empatia, aceitação e até presença de
bullying, a ausência de boa estrutura, materiais adequados, e déficit na capacitação
adequada para lidar com o público específico. Sendo necessário alertar de todas
essas necessidades e problemáticas para o poder público e entidades que investem na
área da educação. Mesmo diante de todas as dificuldades e desafios, existem
estratégias para que a inclusão ocorra e seja efetivado o direito legal e social dos
alunos com deficiência de participarem ativamente das aulas de Educação Física.
A partir do cenário de pandemia, ficou evidenciado notoriamente e
midiaticamente, para toda a população, a vasta relevância dos profissionais da
Educação, em especial o profissional de Educação Física, que a partir da importância
das práticas corporais não apenas para os aspectos motores, mas também,
psicológicos, cognitivos e emocionais para tratar de questões importantíssimas para
a saúde dos indivíduos como ansiedade e depressão, que é o mal do século. Além da
importância da sociabilidade para os indivíduos, ressaltando a relevância da inclusão
de alunos com deficiência no âmbito escolar, e nas aulas de Educação Física de forma
efetiva.
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RESUMO: Objetivo: analisar as características clínico-epidemiológicas das crianças
submetidas à imunoglobulina palivizumabe. Método: trata-se de uma pesquisa
descritiva retrospectiva, com abordagem quantitativa, desenvolvida por meio de dados
secundários. Foram utilizados todos os formulários de crianças que fizeram uso da
imunoglobulina palivizumabe no período de 2015-2018. Resultados: verificou-se que
234 lactentes foram submetidos à profilaxia com uso da palivizumabe, sendo 50,85%
do sexo masculino; a faixa etária predominante foi de 0-6 meses e 80,77% nasceram
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pré-termo. Foi observado que somente 11,97% tomaram todas as doses e 30,77%
apenas uma dose. Conclusão: a análise das características das crianças que
receberam a imunoglobulina palivizumabe demonstra que administração vem
aumentando ano a ano, porém ainda é pequena comparado ao alto índice de
pacientes que precisam fazer uso da profilaxia, inferindo-se a necessidade de
aperfeiçoar a propagação do programa em todos os serviços de saúde.
PALAVRA-CHAVE: Epidemiologia; Vírus Sinciciais Respiratórios; Palivizumabe.
ABSTRACT: Objective: to analyze the clinical-epidemiological characteristics of
children submitted to palivizumab immunoglobulin. Method: this is a descriptive,
retrospective research, with a quantitative approach, developed through secondary
data. All forms of children who made use of palivizumab immunoglobulin in the period
2015-2018 were used. Results: it was found that 234 infants underwent prophylaxis
with palivizumab, 50.85% were male; the predominant age group was 0-6 months and
80.77% were born prematurely. It was observed that only 11.97% took all doses and
30.77% only one dose. Conclusion: the analysis of the characteristics of children who
received palivizumab immunoglobulin shows that the administration has been
increasing from year to year, but is still small compared to the high rate of patients who
need to use prophylaxis, inferring the need to improve the dissemination of the program
in all health services.
KEYWORD: Epidemiology; Respiratory Syncytial Viruses; Palivizumab.
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1. INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objeto as características das crianças usuárias da
imunoglobulina palivizumabe no serviço público de saúde. A proposta do mesmo
decorre do fato das infecções respiratórias agudas serem uma das principais causas
pela procura de atendimento à saúde pelo público pediátrico em nível ambulatorial e
hospitalar no mundo1.
Sendo em sua maioria de etiologia viral, tais infecções são uma importante causa
de morbimortalidade, tendo como principais afetados crianças menores de cinco anos
de idade2. Um estudo prospectivo revelou que entre crianças internadas com
contaminação no trato respiratório inferior, 56,4% eram de etiologia viral e em 52,4 %
destes casos o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) foi identificado1.
O agente mais frequentemente identificado nestas afeções é o VSR, que
apresenta distribuição mundial e circula principalmente, nos meses de inverno. A
infecção mostra-se geralmente como um resfriado comum, entretanto, cerca de 25%
das crianças afetadas expressam nos episódios iniciais um quadro de pneumonia ou
bronquiolite e 0,5% a 2% delas podem precisar de internação por transtorno
respiratório agudo1.
O VSR foi descrito pela primeira vez por Morris e colaboradores (1956) onde
foi relatado um surto de resfriados e coriza entre uma colônia de chimpanzés em Walter
Reed Army Institute of Research (WRAIR) Washington, D.C, United States of América
(USA), e ficou conhecido como agente da coriza do chimpanzé3. Posteriormente foi
identificada sua importância epidemiológica entre os humanos4.
No Brasil, foi isolado por volta de 1964, pelo pesquisador Candeias. Foram
analisados nesse estudo 24 crianças hospitalizadas, com quadro respiratório agudo.
Nelas identificou-se 4 amostras com isolamento viral, confirmado através da prova de
neutralização utilizando o soro padrão5.
Sua transmissão acontece por meio da inserção direta de gotículas nos olhos,
nariz, e além disso, pela inalação de aerossóis através de espirros, tosse ou contato
próximo com pessoas infectadas ou com objetos e superfícies contaminadas6.
Dentre os grupos vulneráveis para obter a doença na mais forma grave estão as
crianças menores de um ano de idade, que nasceram prematuras com idade
gestacional menor ou igual a 28 semanas no início da sazonalidade e crianças
menores de dois anos de idade, com doença pulmonar crônica da prematuridade ou
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com doença cardíaca congênita, com repercussão hemodinâmica. Além disso,
exposição ao fumo, frequência às creches ou contato domiciliar com outras crianças
podem ser fatores que contribuem para o seu desenvolvimento7-8.
O VSR é responsável por cerca de 60 milhões de infecções com 160.000 mortes
anuais mundialmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Nos
EUA tem estimativa de 55.000 a 125.000 hospitalizações e 250 a 500 óbitos
associadas ao vírus anualmente9.
Como o medicamento para infecção pelo VSR não foi desenvolvido, os pacientes
recebem principalmente tratamento de suporte por meio de controle respiratório.
Ademais,

existe

um

anticorpo

monoclonal

humanizado,

a

imunoglobulina

palivizumabe, medicamento profilático para prevenir a doença do trato respiratório
inferior associada à infecção pelo VSR em bebês de alto risco. Precisa ser
administrada uma vez por mês durante o período epidêmico de infecção pelo VSR,
para seu uso apropriado10.
De acordo com uma pesquisa epidemiológica, países tropicais e subtropicais,
apresentam uma quantidade maior de infecções no período de outono e inverno,
com variações regionais significantes. No Brasil, na região Sudeste, centro-oeste e
nordeste iniciam de março a junho. Na região norte, de fevereiro a junho e a região
sul, de abril a agosto11.
Apesar de não haver vigilância epidemiológica oficial para VSR no Brasil,
estudos em várias regiões do país, dados de hospitalização por bronquiolite e
manifestação clínica indicam que a carga da doença entre o país é semelhante à
mundial12.
Tendo em vista a existência de sazonalidade relacionada ao VSR, é essencial a
definição da epidemiologia local, sendo importante implementados por meio do poder
público programas de profilaxia com bom custo benefício13.
Há mais de quatro décadas procuram-se formas de fazer o controle do VSR.
Entretanto, ainda não existe vacina específica, o que se deve ao fato do vírus ter
múltiplas cepas, da infecção natural não impedir a reinfecção e de fatores relacionados
à segurança e eficácia de uma provável imunização ativa2.
A principal ferramenta disponível para a profilaxia da infecção é através da
imunização passiva com o palivizumabe. Sua utilização é indicada apenas para grupos
de risco específicos, para prevenção da doença severa causada pelo VSR, aprovado
em 1998 nos Estados Unidos2.
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No ano seguinte ela foi aprovada no Brasil, pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) para prevenção da doença grave, em pacientes com alto risco de
desenvolvê-la1. O protocolo para o uso clínico da palivizumabe foi emitido em 2013
através da Portaria n. 522.7. Contudo, alguns estados já a utilizavam mesmo antes do
protocolo do Ministério da Saúde. Na região de São Paulo, é usada desde 20077.
A palivizumabe é um avanço na prevenção, com comprovado impacto na
doença. É administrada por via intramuscular com poucos efeitos adversos presentes3
e pode ser aplicada simultane amente a outras vacinas14.
Segundo alguns estudos foi constatada a diminuição na hospitalização e
admissão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de crianças que receberam a
imunoglobulina palivizumabe, quando comparadas às crianças que receberam
placebo. Na Espanha obteve taxa de hospitalização de 13,2% em crianças não
imunizadas e de 3,9% em imunizadas. Em duas cidades canadenses houve 7,3%
versus 3,0% redução na chance de hospitalização após a implementação do anticorpo
monoclonal humanizado15.
No Brasil, 48 crianças imunizadas (24,2%) foram hospitalizadas, sendo 30 delas
(15,2%) por causa não respiratória e 18 (9,1%) por etiologias respiratórias e um único
caso (0,5%) foi encontrado o VSR16.
Além disso, comprovou-se que a administração mensal do palivizumabe durante
a sazonalidade do VSR reduz cerca de 45 a 55% o índice de hospitalização
relacionada à infecção pelo vírus. O tratamento prévio diminui significativamente o
número de dias de internação e a necessidade de suplementação de oxigênio17.
Essa situação favorável das crianças que recebem a imunoglobulina indica a
importância das unidades de saúde realizarem a busca ativa de crianças que ainda
não fizeram, conforme consta do protocolo de uso da imunoglobulina palivizumabe7.
Ante o exposto e considerando a importância de investigações sobre as
populações expostas ao vírus e a utilização do anticorpo monoclonal humanizado,
tem-se como questão norteadora deste estudo: qual perfil clínico-epidemiológico das
crianças submetidas à imunoglobulina palivizumabe? A fim de responder tal pergunta,
este estudo pretende analisar as características clínico-epidemiológicas de crianças
usuárias da imunoglobulina palivizumabe.
Além dos fatores expostos durante o texto, contribui para a relevância deste a
pouca produção científica sobre esta temática. Ao realizar a busca nas bases de
dados foi observado um número restrito de publicações, principalmente ao selecionáBraz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.10, p.100606-100622 nov. 2021 ISSN: 2525-8761
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las de acordo com as variáveis e objetivos em estudo, bem como aponta para a
necessidade de se realizar pesquisas clínico-epidemiológicas, considerando que as
mesmas propiciam importantes dados para o (re)ordenamento de políticas de saúde
descentralizadas.
Ademais, possibilita o levantamento de estatísticas locais e a identificação das
populações, fatores de risco e como essas patologias se apresentam de forma
diversificada em populações distintas, permitindo combatê-los de maneira mais eficaz.

2. OBJETIVOS

Realizar a análise das características clínico-epidemiológicas de crianças
submetidas à imunoglobulina palivizumabe.

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (CEP/Uncisal) em 12 de março de 2018,
sob o Parecer nº 2.538.691. Possui abordagem quantitativa, caráter descritivo e
retrospectivo, desenvolvido por meio de dados secundários.
Foi considerado como cenário um centro de referência no atendimento de
pacientes que fazem o uso da imunoglobulina palivizumabe, em Maceió, Alagoas,
Brasil. Como fontes de investigação foram utilizados todos os formulários das crianças
que fizeram uso da imunoglobulina no período de fevereiro a junho de 2015-2018, ano
em que se iniciou a profilaxia no serviço de saúde, constituindo um número de 240.
Após a exclusão dos formulários não preenchidos corretamente, formulários
incompletos e formulários ilegíveis, a amostra se constituiu em 234 prontuários.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um formulário de acordo com
as variáveis em estudo. Os itens analisados foram os dados de identificação, dados
epidemiológicos e dados clínicos, a citar: faixa etária, sexo, maturidade fetal, estatura,
peso ao nascer, crescimento intrauterino, tipo de parto, índice do APGAR no 1° e 5°
minuto, comorbidades que os lactentes possuem (doenças pulmonares ou cardíacas
congênitas), se estava internado ou não no momento da administração da
imunoglobulina, e a adesão através do número de doses aplicadas.
Foi realizado o recrutamento dos sujeitos, depois de esclarecer as dúvidas que
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.10, p.100606-100622 nov. 2021 ISSN: 2525-8761

92

surgiram no decorrer da apresentação, foi entregue o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Após aceite da participação na pesquisa, usou-se um formulário
para a coleta dos dados. Para os casos de impossibilidade de encontrar o usuário
solicitou-se o declínio do TCLE.
Por conseguinte, os dados obtidos foram armazenados em planilha eletrônica
com as informações anteriormente mencionadas em base computadorizada,
construído com o software Excel®, para realização da análise estatística descritiva,
onde os resultados foram expostos através de gráficos e tabelas.
Para a realização da análise das informações foi utilizado o teste de associação
de qui-quadrado, com intervalo de confiança de 95%, considerando-se associações
estatisticamente significativas se p < 0,05. Os dados foram analisados por meio do
programa BioEstat 5.0.

4. RESULTADOS

Durante o período de fevereiro de 2015 a junho de 2018, 234 lactentes foram
submetidos à profilaxia com uso da palivizumabe, conforme pode ser observado na
Tabela 1, a qual compila as características dos participantes do estudo de acordo com
as variáveis epidemiológicas.
Dentre os lactentes avaliados (n= 234), 50,85% foram do sexo masculino; a
faixa etária que menos procurou o serviço foi de 13-18 meses, sendo 80,77% prétermo. Da amostra analisada, 39,74% nasceram com muito baixo peso (MBP) e
73,50% dos recém- nascidos possuíam baixa estatura.
Quanto ao índice de Apgar, 52,14% apresentaram apgar maior que 7 no
primeiro minuto. Além disso, foi observado que 73,08% estavam adequados para
idade gestacional e 17,52% pequeno para idade gestacional (Tabela 1).
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Tabela 1 - Características dos lactentes participantes do estudo de acordo com as variáveis
epidemiológicas (n=234). Alagoas, 2015-2018

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

A Tabela 2 expõe as características dos lactentes participantes do estudo
(n=234), segundo variáveis clínicas, podendo notar a ocorrência de 52,99% de
pneumopatia; 32,48% de cardiopatia e 9,83% de prematuridade. Outrossim,
constatou-se que 37,18% da amostra estavam internados na primeira dose da
administração da imunoglobulina.
Além disso, os dados das doses chamam atenção ao ser observado que
apenas 11,97% tomaram todas as doses e 30,77% recebeu apenas uma dose.
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Tabela 2 - Características dos lactentes participantes do estudo (n=234), segundo variáveis
clínicas. Alagoas, 2015-2018.

Variáveis
Comorbidades
Pneumopatia
Cardiopatia
Prematuro
Pneumopatia + Cardiopatia
Internado
Sim
Não
Não registrado
Doses
Uma dose
Mais de uma dose
Todas as doses
Não registrado

n

%

124
76
23
11

52.99
32.48
9.83
4.70

87
133
14

37.18
56.84
5.98

72
131
28
3

30.77
55.98
11.97
1.28

Fonte: dados da pesquisa, 2019

.

Acerca das comorbidades, 41% possuíam broncodisplasia; 11% delas
apresentavam síndrome do desconforto respiratório. Além disso, foram observadas
algumas cardiopatias, a citar, anomalia de Ebstein, atresia pulmonar, atresia da
tricúspide, hemorragia peri-intraventricular, comunicação interatrial e interventricular
(Gráfico 1).
Gráfico 1 - Distribuição das comorbidades dos lactentes envolvidos no presente estudo. Alagoas –
2015- 2019.
*CIA + CIV: Comunicação interatrial + Comunicação interventricular

Fonte: dados da pesquisa, 2019.

A tabela 3 é relativa às características das mães dos lactentes participantes do
estudo. Sendo notado que 88,89% tiveram gestação única e 58,55% utilizaram como
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via de parto a cirurgia cesariana para o nascimento do bebê.
Tabela 1 – Características epidemiológicas das mães dos lactentes participantes do estudo. Alagoas,
2015- 2018.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A Tabela 4 apresenta a correlação do perfil dos lactentes envolvidos no
presente estudo no período de 2015 - 2018. Relacionando o perfil dos lactentes
envolvidos no presente estudo evidenciou-se que a faixa etária de 0-6 meses obteve
uma diferença estatisticamente significante (p=0,0005), em comparação aos anos de
2017 e 2018.
Tabela 4 - Correlação do perfil dos lactentes envolvidos no presente estudo. Alagoas, 2015-2018

Fonte: dados da pesquisa, 2019.
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Também se observou essa diferença no índice de APGAR no 5° minuto, (p=
0.0185), sendo demonstrada pelo aumento de recém-nascidos com intubação
endotraqueal em 2018, em comparação com os anos de 2015, 2016 e 2017. Não foi
verificada nenhuma diferença estatisticamente significante entre as demais variáveis
aplicadas no teste.

5. DISCUSSÃO

O número de crianças atendidas no serviço de saúde mostrou que a
administração vem aumentando ano a ano. Em 2018, após 4 anos da implantação do
projeto na unidade a quantidade de pacientes chega a ser quase o dobro, porém ainda
é pequena comparado ao alto índice de pessoas que precisam fazer uso da profilaxia
com a imunoglobulina palivizumabe.
O menor número ocorreu no ano de 2017, apresentando 45 usuários, e 2018 o
maior número com 83 clientes submetidos às doses. No que se refere a administração
da mesma, foi visto que somente 11,97% tomaram todas as doses e 30,77% recebeu
apenas uma, contrapondo com um estudo realizado na América Latina18, no qual
43,7% tomaram todas as doses e 7,4% apenas uma dose.
O resultado deste estudo corrobora com a estatística e pesquisas brasileiras.
Observou-se uma prevalência do sexo masculino, constatando uma similitude quando
confrontado com dados obtidos no Brasil, os quais relataram uma elevada
susceptibilidade dos meninos às infecções respiratórias15.
Existem diversos fatores que influenciam para que isso aconteça, entre eles
algumas diferenças anatômicas, a citar o calibre da via aérea menor podendo ser uma
das causas desse predomínio quanto às infecções respiratórias19.
Assim como em um estudo realizado na América Latina no ano de 201718, a
faixa etária com predominância na primeira aplicação da dose tem idade de 0-6
meses, que pode estar relacionado ao aumento do risco de infecção por VSR nesse
período de vida.
Quanto ao índice de APGAR, 52,14% apresentaram um valor maior ou igual a
7 no primeiro minuto. Já no 5° minuto, 67,52%, apresentando-se em Intubação
Endotraqueal 7,26% deles. Constatando também que 73,08% estavam adequados
para idade gestacional (AIG) e 17,52% pequeno para a maturidade fetal cronológica
(Tabela 1).
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Pontua-se, referente ao peso ao nascer, que houve um maior número de
lactentes com muito baixo peso ao nascer, com consequente baixa estatura, podendo
ser associado a mais de 80% deles ter nascido pré-termo, verificando-se porcentagem
semelhante em estudos8.
Em uma pesquisa realizada em 2011 com o objetivo de descrever os fatores
de risco para baixo peso ao nascimento, observando a classificação dos RN de baixo
peso quanto à idade gestacional, verificou-se que a prematuridade esteve presente em
78% dos nascimentos20.
Foi constatado nesse estudo que mais de 80% dos recém-nascidos são prétermo, corroborando com uma pesquisa realizada na Costa Rica, no período de 200920106. Bebês prematuros são mais susceptíveis a adquirir infecções respiratórias pelo
VSR devido a alterações anatômicas, incluindo volumes pulmonares menores e área
de superfície pulmonar reduzida17.
O tempo de gravidez é uma condição de extrema relevância e determinante no
crescimento intrauterino. Quanto menor o período da gestação, também será o
tamanho do bebê, trazendo um maior risco de mortalidade, morbidade e
incapacidade21.
Na contemporaneidade cerca de 13 milhões de crianças nascem prematuras
em todo o mundo. Isso acontece como resultado da melhor qualidade da assistência
prestada e o aumento do número de gestações múltiplas e reprodução assistida22.
A prematuridade reflete um amplo desafio de saúde pública, sendo
caracterizada como um determinante de morbimortalidade neonatal, representando a
principal causa de óbito neonatal com um percentual de 75%22.
Quanto à classificação do peso conforme a idade gestacional dos RN, 17,52%
foram classificados como pequenos para a idade gestacional (PIG). Mais de 70% dos
casos ocorrem em função de fatores como sexo feminino, etnia, paridade ou índice
de massa corporal (IMC) maternos23-24.
Os indivíduos PIG estão sujeitos a distúrbios precoces e tardios,
após o ganho de peso inadequado, podendo apresentar complicações
como baixa estatura, obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão
arterial, síndrome dos ovários policísticos e diabetes mellitus tipo 225.
Com relação ao parto cesáreo, dados semelhantes a estes foram relatados em
estudo que constatou a predominância de cirurgias cesarianas com 58,55%, tal
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informe pode ser esclarecido pela mudança no modelo de nascimentos no Brasil, visto
que a tomotocia se transformou na via de parto mais frequente26.
Os partos cesáreos têm hoje um percentual de 85% dos realizados nos serviços
de saúde privados e 40% no sistema público de saúde. Ambos índices estão
consideravelmente elevados, tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde
recomenda apenas 15%. É importante ficar atento a esse dado, pois esse
procedimento é um fator determinante para ocorrência de desconforto respiratório
neonatal e internação em unidades de terapia intensiva neonatal27.
As informações encontradas referentes ao APGAR, diferente dos resultados de
um estudo realizado em Porto Alegre (BRASIL), é observado no primeiro e quinto
minuto uma prevalência do índice >7, podendo ter sido gerado pela subnotificação,
pois mais de 17% dos dados não foram registrados28.
A escala de APGAR tem como referência a cor, respiração, frequência
cardíaca, tônus muscular e a resposta do recém-nascido a estímulos por sonda.
Esses aspectos recebem notas que variam de 0 a 2, ao serem somadas, podem
totalizar um valor de 0 a 10. Os valores maiores que sete são avaliados como
adequados29.
De acordo com Ministério da Saúde, o índice tanto no primeiro como
no quinto minuto, tem melhores resultados em neonatos de mães que
realizaram o pré-natal adequado, com pelo menos seis consultas durante
a gestação. O que se deve ao fato de que no período das consultas são
realizados exames que conseguem avaliar as condições do feto,
contribuindo para o crescimento saudável27.
Assim como em um estudo realizado no registro canadense de palivizumabe
(CARESS) no período de 2005- 2015 foi visto que a maior parte dos lactentes que
fizeram uso da imunoglobulina não estavam hospitalizados. Na Carolina do Norte,
verificou-se por meio de uma análise que as crianças com DBP no primeiro ano de
vida tinham 10,7 vezes (IC 95% 8,4-13,6) mais predisposição a serem internadas por
infecção pelo VSR em comparação com bebês saudáveis a termo30.
Com relação às comorbidades encontradas, as informações estão em
conformidade com uma pesquisa realizada no Brasil em 201528, certificando-se que a
maior parte das crianças que fizeram uso da palivizumabe nesse período possuíam
Displasia Broncopulmonar (DBP), seguido de cardiopatia congênita.
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Sendo considerada como a doença mais prevalente no período neonatal, a
DBP afeta os prematuros e contribui para sua morbidade e mortalidade. As causas
dela são consideradas multifatoriais, podendo ser destacada a prematuridade, o baixo
peso ao nascer e situações como inflamação e infecções17.

6. CONCLUSÃO

Este estudo analisou as características clínico-epidemiológicas de crianças que
fizeram uso da imunoglobulina palivizumabe em Maceió, no período de 2015 a 2018.
Constatou-se um aumento progressivo na administração da profilaxia. Com
prevalência do sexo feminino e faixa etária de 0-6 meses. O conhecimento dos
resultados dessa pesquisa chama atenção aos gestores de saúde, para a criação
estratégias de ações educativas de promoção da saúde e busca ativa dessa
população.
Apesar da quantidade de pessoas que necessitam do uso da imunoglobulina
ser alto, notou-se que grande parte dos que procuraram o serviço eram procedentes
de serviços privados ou conveniados, presumindo-se ser pelo maior alcance à
informação dessas famílias. Diante desse cenário, infere-se a necessidade de
aperfeiçoar a propagação do programa em todos os serviços de saúde, principalmente
para a população negligenciada.
Para realização da pesquisa foram encontradas algumas limitações como a
ausência de informações registradas, comum em pesquisas com dados secundários.
Ademais, ainda existem poucas produções científicas publicadas sobre essa temática,
dificultando na contextualização e análise do conteúdo.
Outrossim,

fica

como

sugestão

para

a

comunidade

acadêmica

o

desenvolvimento de novos estudos sobre essa temática e a criação de projetos de
extensão universitária, contribuindo positivamente para a qualidade de vida dessas
crianças e para saúde pública no Brasil.
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RESUMO: Introdução - A Medicina Legal e a Odontologia Legal têm grande
importância no processo de identificação, principalmente quando os profissionais da
área recebem para análise apenas partes do corpo humano ou ossos isolados. O
objetivo deste estudo é verificar o dimorfismo sexual e estimação da idade através de
mensurações angulares utilizando mandíbulas secas de adultos. Material e Métodos
- Os autores estudaram uma amostra de 189 mandíbulas secas, sendo 108 do sexo
masculino e 81 do sexo feminino, que pertenceram a indivíduos com idade acima de
20 anos com sexo e idade conhecidos com absoluta segurança. Os ossos pertencem
ao acervo do Laboratório de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da FAPAraripina, localizada no Estado de Pernambuco. Para este estudo foram realizadas
as seguintes mensurações: ângulo mandibular (am) e ângulo da incisura mandibular
(aim). Resultados - De acordo com a análise estatística, houve índice de acerto de
60,5% por regressão logística e 60,19% pela análise de função discriminante. Através
do teste t houve diferença significativa entre as médias da variável am (p=0,0027) não
ocorrendo o mesmo na variável aim (p=0,7742). Com relação aos intervalos de
confiança verificou-se que houve interposição de faixas nas duas variáveis. Utilizouse também o método da regressão linear múltipla para a predição da idade,
constatando que o modelo não foi significativo (p=0,1042), muito pouco da variação da
idade está associada às variações das medidas efetuadas. Conclusões - Os resultados
permitiram uma análise quantitativa dos ossos estudados e seu comportamento em
relação ao sexo e idade com estabelecimento de metodologia estatística para
avaliação futura.
PALAVRAS-CHAVE: Morfometria; Sexo; Idade; Mandíbula.
ABSTRACT: Introduction - Forensic Medicine and Forensic Dentistry have great
importance in the identification process, especially when the professionals of the area
receive for analysis only human body parts or isolated bones. The aim of this study is
to verify sexual dimorphism and age estimation by angular measurements using dried
adult mandibles. Material and Methods - The authors studied a sample of 189 dried
mandibles, 108 male and 81 female, which belonged to individuals over 20 years of
age with sex and age known with absolute certainty. The bones belong to the collection
of the Human Anatomy Laboratory of the Medical School of FAP- Araripina, located in
the State of Pernambuco. For this study the following measurements were performed:
mandibular angle (am) and mandibular incisure angle (aim). Results - According to
statistical analysis there was a hit rate of 60.5% by logistic regression and 60.19% by
discriminant function analysis. The t-test showed a significant difference between
means for the am variable (p=0.0027), while the same was not true for the aim
variable (p=0.7742). With regard to the confidence intervals, it was found that there
was interposition of bands in both variables. The multiple linear regression method was
also used for age prediction, finding that the model was not significant (p=0.1042), very
little of the variation in age is associated with the variations in the measurements made.
Conclusions - The results allowed a quantitative analysis of the bones studied and their
behavior in relation to sex and age with establishment of statistical methodology for
future evaluation.
KEYWORDS: Morphometry; Sex; Age; Mandible.
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1. INTRODUÇÃO

O processo de identificação de pessoas, a partir de exames periciais, do
segmento cefálico ou de partes dele, tem sido de significante importância para o
esclarecimento de fatos de interesse jurídico-social (FRANÇA, 1998). O capítulo da
identificação, considerado uma das mais importantes funções do perito Médico e
Odontolegal, é muito vasto e complexo, não podendo ser confundido com
reconhecimento. Este último trata- se de um procedimento empírico baseado apenas
em conhecimento prévio, cuja base de sustentação é unicamente testemunhal
(GALVÃO, 1998). A investigação do crânio, em algumas situações, pode fornecer
elementos importantes para a identificação do sexo de uma pessoa. Essas situações
podem se tratar de um indivíduo vivo, cadáver cronologicamente recente, cadáver em
processo de putrefação ou de esqueletização, carbonizados, esqueleto completo ou
partes dele, como por exemplo o crânio (FRANCESQUINI JUNIOR et al., 2007). A
estimativa do sexo é um dos quatro pilares do protocolo antropológico, que consiste
da análise métrica e avaliação visual das características do esqueleto, do crânio e da
pelve. Desse modo, quanto mais mensurações e dados forem observados num laudo,
mais confiável será o resultado (KIMMERLE; ROSS; SLICE, 2008; GALVÃO, 1998).
A mandíbula também é um importante referencial no momento da determinação
do sexo, pois trata-se de um osso muito forte, apresenta alto dimorfismo sexual e pode
ser útil na identificação forense (ALVES; DEANA, 2019). Em indivíduos do sexo
masculino, se apresenta robusta, as inserções musculares do masséter e do
pterigóideo medial são mais evidentes. Há diferenças significativas entre os sexos
quando se compara o peso da mandíbula e a forma da base mandibular entre
indivíduos do sexo masculino e feminino (LIMA; GALVÃO; ALVES, 2008). O ângulo
da mandíbula é formado pela linha tangente que une a margem posterior do ramo e a
base da mandíbula. O ângulo da mandíbula tem características específicas da
população, portanto é imperativo para o campo da antropologia forense para
determinação de idade e sexo. Os relatos literários sobre o uso do ângulo da
mandíbula para a determinação da idade e do sexo variam, pois alguns estudos o
apoiam, enquanto outros estudos documentaram ineficiências (PILLAY, S. et al., 2017).
A antropologia forense, por meio da identificação humana, busca analisar, tanto
em qualidade quanto em quantidade, diversos tipos de personagens que diferem entre
os indivíduos (SILVA, SILVA, LOPES FILHO, 2021). Na verdade, o grande problema
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que envolve a Antropologia Forense é a variabilidade morfológica e métrica que ocorre
em populações diferentes, devido a fatores climáticos, alimentares e sócioorganizacionais, sendo necessária a realização de mais estudos em nossa população
(VEYRE-GOULET et al., 2008). O presente estudo é uma tentativa de verificar o
dimorfismo sexual e estimar a idade, examinando medidas angulares em mandíbulas
secas de adultos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados para o estudo 189 mandíbulas secas, sendo 81 do sexo
feminino e 108 do sexo masculino, todas pertencentes a indivíduos maiores de 20
anos de idade. As mandíbulas foram obtidas de acordo com a lei Nº 8501 de 1992,
que trata do uso de cadáveres não reclamados para uso em estudos e pesquisas.
Estes ossos pertencem ao Laboratório de Anatomia Humana da Faculdade de
Medicina da FAP-Araripina, localizada no Estado de Pernambuco e que dispõe de
uma Coleção de 400 esqueletos catalogados por sexo e idade. Para a obtenção das
medidas foi utilizado um transferidor da marca Maped graduado em milímetros (Figura
1) e uma grafite. Foram tomadas as seguintes medidas angulares: ângulo mandibular
(am) e ângulo da incisura mandibular (aim), todos dois do lado direito. Com relação
ao ângulo da incisura mandibular, foi traçado um plano passando pela porção mais
posterior do processo coronóide e outro plano passando pela porção mais anterior do
côndilo mandibular se encontrando em um ponto mais inferior da incisura (Figura 2).
Já no ângulo mandibular, dois planos foram traçados, um passando pela porção mais
posterior do ramo mandibular e outro passando pela base da mandíbula (Figura 3).

Figura 1 – Transferidor utilizado para obtenção dos ângulos
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Figura 2 – Ângulo da incisura mandibular.

Figura 3 – Ângulo mandibular.

A amostra foi estatisticamente tratada utilizando-se os seguintes métodos: para
predição do sexo foi utilizado o teste t, para comparação das médias e intervalo de
confiança, regressão logística, análise de função discriminante e mais o método da
regressão linear múltipla, este último para estimativa da idade. Em todos os testes
utilizados foi adotado um nível de significância de 5% e os cálculos foram realizados
com o uso do sistema estatístico SAS (SAS Institute Inc. The SAS System, release
9.3. SAS Institute Inc., Cary: NC. 2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização da amostra

A análise de variância dos dados mostrou que os indivíduos do sexo masculino
apresentaram médias das variáveis menores que as do sexo feminino. De acordo com
o teste t, ocorreu diferença significativa das médias na variável am (p=0,0027) não
ocorrendo o mesmo na variável aim (p=0,7742). Os intervalos de confiança das duas
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variáveis apresentaram sobreposição de faixas, ou seja, indicando que estas variáveis
não apresentam bons indícios para discriminação do sexo a partir das medidas
realizadas (Tabela 1).
Tabela 1 – Estatísticas básicas (média, desvio padrão e limites dos intervalos de confiança da média
– 95%) das variáveis observadas (n: 189) e teste t de Student para comparação das médias nos
diferentes sexos.

Variável
(Teste t)
am
valor-p: 0,0027)
aim
valor-p: 0,7742)

Sexo
Média
Feminino 124.086
Masculino 120.370
Feminino 91.111
Masculino 90.722

Limite do intervalo de
Desvio confiança da média (95%)
padrão
superior
inferior
7.286
125.697
122.475
9.030
122.093
118.648
9.150
93.134
89.088
9.254
92.488
88.957

Fonte: elaboração dos autores. am: Ângulo mandibular, aim: Ângulo da incisura mandibular

3.2 Análise de função discriminante
A partir dos dados, a análise discriminante constrói duas equações, uma para
cada sexo e a partir da substituição das medidas em cada uma delas obtém-se um
índice. A equação que resulta em um maior resultado corresponde à do sexo
estimado. As duas equações são listadas em seguida:

Feminino = -153,16203 + 1,73556 x am + 0,99839 x aim
Masculino = -146,42409 + 1,68211 x am + 0,99614 x aim

A avaliação da capacidade de discriminação foi obtida através de um processo
de ressubstituição ou reclassificação no qual os dados conduziram a uma estimativa
do sexo. Por este processo, houve índice de acerto da ordem de 59,26% para o sexo
feminino e 60,19% para o sexo masculino, apresentando uma taxa total de acertos de
59,72%, superior àquela obtida em dependência do acaso, que seria de 50% e índice
de erros de 40,28%, considerado alto (Tabela 2).
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Tabela 2 – Tabela de ressubstituição contrapondo os sexos observados e preditos através das funções
lineares discriminantes a partir dos dados que foram usados na estimativa dos parâmetros do modelo
(n: 189)

Sexo observado
Feminino
Masculino
Total
Porcentagem de
erros
Erros ao acaso

Feminino
48
59.26
43
39.81
91
48.15
40.74

Sexo predito
Masculino
33
40.74
65
60.19
98
51.85
39.81

0,5000

Total
81
100,00
108
100,00
189
100,00
40.28

0,5000

Fonte: elaboração dos autores.

3.3 Regressão logística
Pela regressão logística, partindo do estudo de seleção das variáveis através
do método Stepwise, foi verificado que para apoiar a decisão de seleção do sexo seria
adequado o uso de uma das duas variáveis medidas: ângulo mandibular (am). Através
do estudo de regressão logística chegou-se até a seguinte equação (logito):
Logito = -6,8802 + 0,0539 x am
A transformação deste logito na probabilidade de pertinência da medida
pertencer a pessoas do sexo feminino é obtida através da seguinte função:
pf = elogito / (1+e)logito

e= 2,71828 (constante matemática de Euler)

Através da equação chega-se a um índice de concordância de 60,5% e
discordância de 35,9%. Os coeficientes de correlação indicam valores em torno de
25% o que é um valor considerado baixo, já que se poderia chegar a 100% (Tabela
3).

Tabela 3 – Associação entre probabilidades estimadas e respostas observadas.

Porcentagem de concordância:
Porcentagem de discordância:
Porcentagem de empate:
Pares:

60.5
35.9
3.5
8748

D de Somer:
Gamma :
Tau-a:
c:

24,6
25,5
0.121
0.623

Fonte: elaboração dos autores.

Alguns estudos em mandíbulas foram realizados utilizando-se outras medidas,
com resultados mais significativos. Alves e De Ana (2019), utilizando uma amostra de
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113 mandíbulas, sendo 47 do sexo feminino e 66 do sexo masculino, realizaram oito
medidas. De acordo com os resultados, as médias entre os sexos apresentaram
diferença significativa, e pela análise de função discriminante houve um índice de
acerto de 83,2 a 85%, muito superior aos nossos resultados.
Utilizando o ângulo da mandíbula para estimativa do sexo e idade, Pillary e
colaboradores (2017), utilizaram 64 radiografias panorâmicas para seu estudo. De
acordo com os resultados, o sexo feminino apresentou maior ângulo com relação ao
masculino, mesmo resultado encontrado em nosso estudo. Ao final, concluíram que o
ângulo mandibular não é indicador útil para estimar o sexo, em nosso estudo
chegamos a mesma conclusão também, depois de analisar nossos dados. Outro
estudo realizado foi o de Oliveira e colaboradores (1995), que realizaram quatro
medidas em 175 mandíbulas de indivíduos acima de vinte anos. De acordo com o
estudo, a altura do ramo e distância bigoníaca apresentaram os melhores resultados
com índice de acerto de 78,04% pela análise discriminante. Como vimos, algumas
medidas em mandíbulas apresentam bons resultados com relação ao sexo, mas não
acontece o mesmo com relação ao estudo morfométrico do ângulo mandibular e
ângulo da incisura mandibular, como demonstramos em nossos resultados.

3.4 Predição da idade

Analisando estatisticamente, a predição da idade foi realizada através de um
modelo de regressão linear múltipla, iniciando-se pela análise de variância do modelo
de regressão. A regressão linear é bem utilizada com variável idade, pois trata-se de
uma variável contínua, uniformemente observada em toda a linha do tempo (Tabela
4).
Tabela 4 – Análise de variância do modelo de regressão linear múltipla para predição das idades em
função das medidas: am, aim.

Causa de variação

GL

Modelo
Resíduo
Total corrigido

1
187
188

Soma de
quadrados
916,82
64326
65243

Quadrados
médios
916,82
343,98

Valor F

Valor-p

2,67

0,1042

Fonte: elaboração dos autores.

De acordo com os resultados, verificou-se que o modelo de predição da idade
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não foi significativo (p:0,1042), ou seja, muito pouco da variação da idade esteve
associada às variações das medidas estudadas.

4. CONCLUSÕES

A metodologia realizada para a estimativa do sexo através de medidas
angulares em mandíbulas secas de adultos, de acordo com os resultados da técnica
da regressão logística, com a amostra utilizada, obteve-se índice de acerto de 60,5%.
A amostra foi também, durante a investigação, submetida à análise de função
discriminante, por média e pelo intervalo de confiança. De acordo com os resultados,
não seria aconselhado a utilização individual deste método para a estimativa do sexo,
já que os índices de acertos foram considerados baixos. Quanto à estimativa da idade,
o modelo do estudo não apresentou significância estatística. É possível que
metodologias como a empregada no presente estudo ao lado de outras, possam vir a
contribuir para o acerto de pesquisas sobre a investigação do sexo dentro da Medicina
Legal e de outros campos de estudo afins.
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RESUMO: A Biodentine é um material com diferentes aplicações clínicas, sendo que
uma destas, está direcionada para casos de proteção pulpar direta e indireta. Tratase de um cimento à base de silicato tricálcico, considerado um substituto dentinário
artificial. A formulação do material, por ser baseada em silicato de cálcio modificado,
apresenta diversas qualidades estruturais e biológicas quando utilizado como material
substituto de dentina profunda. Apresenta-se comercialmente como uma ampola
contendo líquido e uma cápsula contendo pó em proporções corretas. Depois de
misturadas tornam-se um cimento alcalino que pode ser aplicado sobre a dentina
profunda ou diretamente sobre o tecido pulpar. A Biodentine apresenta ação
antifúngica e antibacteriana, proporciona um vedamento periférico que dificulta a
infiltração de microrganismos, além de ser biocompatível com as estruturas dentárias.
PALAVRAS-CHAVE: Proteção pulpar; Silicato de cálcio; Biodentine.
ABSTRACT: Biodentine is a material with different clinical applications, one of which
is directed and indicated for cases of direct and indirect pulp protection. It is a cement
based on tricalcium silicate, considered an artificial dentin substitute. The material's
formulation, being based on modified calcium silicate, has several structural and
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biological qualities when used as a substitute material for deep dentin. It is
commercially presented as an ampoule containing liquid and a capsule containing
powder in correct proportions. Once mixed, they become an alkaline cement that can
be applied to deep dentin or directly to the pulp tissue. Biodentine has antifungal and
antibacterial action, provides a peripheral seal that hinders the infiltration of
microorganisms, in addition to being biocompatible with dental structures.
KEYWORDS: Pulp protection; Calcium silicate; Biodentine.
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1. INTRODUÇÃO

A atual filosofia odontológica Mundial é de promoção da saúde e detecção das
doenças dentárias no seu estágio inicial. Quando se faz necessário alguma
intervenção, seguindo a ideia de mínima intervenção, opta-se por tratamentos menos
invasivos com o objetivo de preservar a estrutura dental sadia (DALLI; HAMIDI, 2012).
A mesma filosofia se enquadra para a realização de tratamentos odontológicos
estéticos, no qual há preocupação em preservar o máximo de estrutura dental no
intuito de conseguir uma melhor estética (KLEIN-JUNIOR et al., 2021). No entanto,
em alguns casos a estrutura dental é tão comprometida que se faz necessário a
utilização de técnicas para a proteção do complexo dentino-pulpar, pois a manutenção
da vitalidade pulpar é um dos fatores determinantes para a longevidade dos
tratamentos odontológicos em dentes que foram comprometidos por cárie, trauma ou
submetidos a algum procedimento restaurador ou reabilitador (GHODDUSI et al.,
2014).
Quando o profissional se depara com cavidades muito profundas, mas sem a
exposição do tecido pulpar, é necessário realizar a proteção pulpar indireta a fim de
proteger a polpa contra futuros agentes agressivos oriundos dos materiais
restauradores poliméricos e externos (SOARES et al., 2016). Para a realização desta
técnica, utilizam-se materiais forradores que atuam como uma base protetora do
complexo dentino-pulpar frente aos agentes citotóxicos provenientes dos materiais
resinosos (KLEIN-JUNIOR et al., 2018; KLEIN-JUNIOR et al., 2020a; KLEIN-JUNIOR
et al., 2020b; BORGHETTI et al., 2020; ZIMMER et al., 2022). Já nos casos em que
há a exposição do tecido pulpar, faz-se a proteção pulpar direta com a aplicação de
um material protetor sobre o tecido pulpar exposto, com o objetivo de criar condições
e proporcionar a formação de uma barreira dentinária, além de proteger a polpa de
irritações dos agentes externos (SMITH et al., 2012; ARANDI, 2017).
Atualmente, diversos materiais são utilizados para a proteção pulpar direta e
indireta, como o pó de hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio, cimento de
ionômero de vidro, MTA e a Biodentine, material que foi introduzido no mercado em
2011 como um substituto dentinário bioativo de presa rápida (ARANDI; THABET,
2021). Sendo assim, o objetivo do presente capítulo é descrever o uso da Biodentine
como material para a proteção pulpar.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Proteção do complexo dentino-pulpar

A dentina e a polpa dentária apresentam uma inter-relação funcional e
estrutural durante toda a vida do órgão dental. A polpa é um tecido conjuntivo frouxo,
ricamente inervado e vascularizado que conta com inúmeras células que respondem
aos estímulos biológicos, mecânicos, químicos e térmicos ocorridos sobre o tecido
dentinário. Frente a essas agressões, com o objetivo de manter a vitalidade do tecido
pulpar, a polpa apresenta três mecanismos de defesa: inflamação e resposta humoral,
deposição de dentina intratubular e deposição de dentina terciária (HEBLING et al.,
2010).
Os materiais de revestimento utilizados sobre a dentina podem provocar
estímulos benéficos ou maléficos ao tecido pulpar. Em cavidades rasas e médias a
proteção pulpar é realizada apenas com a utilização de sistemas adesivos, pois a
espessura de dentina remanescente é suficiente para proteger o tecido pulpar da
citotoxicidade causada pelos monômeros não polimerizados (HEBLING et al., 2010;
KLEIN-JUNIOR et al., 2020a).
Em cavidades profundas ou até mesmo em casos de exposição pulpar se faz
necessária a utilização de um material bioativo. A literatura tem descrito a utilização
de materiais à base de hidróxido de cálcio, MTA e ionômero de vidro (SOARES et al.,
2016). No entanto, a Biodentine surgiu no mercado como um material promissor que
pode ser utilizado, dentre as suas inúmeras aplicações, em casos de proteção pulpar
direta e indireta (CUSHLEY et al., 2021; SAHIN et al., 2021).

2.2. Características do material

A Biodentine é um cimento à base de silicato tricálcico considerado um
substituto dentinário que apresenta um processo de cura por uma reação de
hidratação (RAJASEKHARAN et al., 2018). Está indicado para o uso em casos de
capeamento pulpar direto e indireto, pulpotomia, reparos de perfurações radiculares e
de furca e apicificação. Mesmo sendo formulada a partir do agregado mineral trióxido
(MTA), a Biodentine foi desenvolvida para superar as falhas do MTA tais como: o longo
tempo de presa e potencial de descoloração dos dentes (MALKONDU et al., 2014).
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O material apresenta-se comercialmente como uma ampola contendo líquido e
uma cápsula contendo o pó em proporções adequadas (CAMILLERI et al., 2013).
Segundo as informações do fabricante, na composição do pó está presente o silicato
tricálcico, óxido de zircônio, óxido de cálcio, carbonato de cálcio, pigmentos amarelo
e vermelho e óxido de ferro marrom, enquanto no líquido há cloreto de cálcio
dihidratado, areo e água purificada. O produto final é obtido a partir da mistura de
cinco gotas do líquido com 0,7 gramas do pó, misturados com o uso de um
equipamento amalgamador em uma velocidade de 4000-4200 rotações por minuto
por um período de 30 segundos, formando um gel de silicato de cálcio que irá se
transformar em um cimento alcalino (ALLEN et al., 2007; RAJASEKHARAN, et al.,
2014; OZBAY et al., 2014).
Após a sua aplicação, o material apresenta um tempo de presa de 12 minutos
(RAJASEKHARAN, et al., 2018). Seu tempo de presa é inferior ao do MTA, além de
apresentar uma maior facilidade de manipulação e melhor vedamento marginal
(KUNERT; LUKOMSKA-SZYMANSKA, 2020; GRECH et al., 2013). Além disso, a
Biodentine apresentou melhor ação antifúngica e antibacteriana quando comparada
ao MTA e ao cimento de ionômero de vidro (BAHVNA et al., 2015). Um dos grandes
fatores de sucesso do MTA é a sua alta densidade e baixa porosidade, que ocorre
devido à adição de pouca quantidade de água durante a manipulação do material. A
baixa porosidade deste substituto dentinário proporciona um maior vedamento e
menor capacidade de infiltração de microrganismos (TORABINEJAD et al., 1995).
A Biodentine interage com os tecidos moles (polpa) e duros (dentina) nos
procedimentos de proteção pulpar direta e indireta, promovendo um selamento
marginal, protegendo o órgão pulpar e induzindo a síntese de dentina terciária
(AKSOY et al., 2017). Biologicamente, o material apresenta bioativa e capaz de
manter a viabilidade celular, sendo indicado para casos em que há a necessidade de
regeneração do complexo dentino-pulpar (KNOR et al., 2021).

2.3. Preparo do material

Para a obtenção da Biodentine é necessário inserir 5 gotas do líquido em 0,7
gramas do pó que está presente na cápsula. Então, leva-se a cápsula para o
amalgamador ou outro dispositivo compatível para a mistura do produto a uma
velocidade de 4000-4200 rotações por minuto durante 30 segundos. Então, com o
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auxílio de uma espátula ou com uma seringa centrix leva-se o material para o fundo
da cavidade, podendo ser utilizado para a proteção pulpar indireta (Figura 1) e direta
(Figura 2). Feito isso, aguarda-se o período de 12 minutos para que o material tome
presa e então dar sequência na restauração do elemento dental.
Figura 1 – A Biodentine pode ser utilizada para a proteção pulpar indireta quando aplicada sobre o
tecido dentinário.

Figura 2 – A Biodentine também pode ser utilizada para a proteção pulpar direta quando aplicada
diretamente sobre o tecido pulpar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Biodentine é um material que apresenta sucesso clínico nas suas diferentes
aplicações, principalmente quando utilizado na proteção pulpar, pois apresenta uma
ação antifúngica e antimicrobiana, promove um vedamento periférico que impede a
infiltração de microrganismos, além de ser biocompatível com as estruturas dentárias.
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RESUMO: Introdução - A Medicina Legal e a Odontologia Legal têm grande
importância no processo de identificação, principalmente quando os profissionais da
área recebem para análise apenas partes do corpo humano ou ossos isolados. O
objetivo deste estudo foi verificar o dimorfismo sexual e estimação da idade através
de mensurações em tíbias e fíbulas secas de adultos. Material e Métodos - Os autores
estudaram uma amostra de 139 tíbias e 139 fíbulas secas de adultos, sendo 75 do
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sexo masculino e 64 do sexo feminino, que pertenceram a indivíduos com idade acima
de 20 anos com sexo e idade conhecidos com absoluta segurança. Os ossos
pertencem ao acervo do Laboratório de Anatomia Humana da FAP-Araripina. Para
este estudo foram realizadas as seguintes mensurações: comprimento total da tíbia
(ctt), peso da tíbia (pt), comprimento total da fíbula (ctf) e peso da fíbula (pf). Resultados
- De acordo com a análise estatística, houve índice de acerto de 79,8% por regressão
logística e 75,73% pela análise de função discriminante. Através do teste t houve
diferença significativa entre as médias nas três variáveis (p=<0,0001) Com relação
aos intervalos de confiança verificou-se que não houve interposição de faixas em
nenhuma das variáveis. Utilizou-se também o método da regressão linear múltipla
para a predição da idade, constatando assim, que o modelo não foi significativo
(p=0,2907), ou seja, pouco da variação da idade esteve associada às variações das
medidas efetuadas. Conclusões - Os resultados permitiram uma análise quantitativa
dos ossos estudados e seu comportamento em relação ao sexo e idade com
estabelecimento de metodologia estatística para avaliação futura.
PALAVRAS-CHAVE: Investigação; Sexo; Idade; Ulna.
ABSTRACT: Introduction - Forensic Medicine and Forensic Dentistry have great
importance in the identification process, especially when the professionals of the area
receive for analysis only human body parts or isolated bones. The objective of this
study was to verify sexual dimorphism and age estimation through measurements in
dried adult tibiae and fibulae. Material and Methods - The authors studied a sample of
139 adult dried tibiae and 139 dried fibulae, 75 male and 64 female, which belonged to
individuals over 20 years of age with sex and age known with absolute certainty. The
bones belong to the collection of the Human Anatomy Laboratory of FAP-Araripina. The
following measurements were taken for this study: total tibial length (ctt), tibial weight
(pt), total fibular length (ctf), and fibular weight (pf). Results - According to the statistical
analysis, there was a hit rate of 79.8% by logistic regression and 75.73% by
discriminant function analysis. The t-test showed a significant difference between the
means in the three variables (p=<0.0001). The multiple linear regression method was
also used for age prediction, and it was found that the model was not significant
(p=0.2907), i.e., little of the age variation was associated with the variations in the
measures taken. Conclusions - The results allowed a quantitative analysis of the bones
studied and their behavior in relation to sex and age with establishment of statistical
methodology for future evaluation.
KEYWORDS: Research; Sex; Age; Ulna.
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1. INTRODUÇÃO

O processo de identificação de pessoas, a partir de exames periciais, do
segmento cefálico ou de partes dele, tem sido de significante importância para o
esclarecimento de fatos de interesse jurídico-social (FRANÇA, 1998). O capítulo da
identificação, considerado uma das mais importantes funções do perito Médico e
Odontolegal, é muito vasto e complexo, não podendo ser confundido com
reconhecimento. Este último trata- se de um procedimento empírico baseado apenas
em conhecimento prévio, cuja base de sustentação é unicamente testemunhal
(GALVÃO, 1998). A antropologia forense é uma área da antropologia física que busca
estabelecer a identidade de um ser humano através de seus restos esqueletizados,
fornecendo parâmetros do perfil biológico dos indivíduos, auxiliando nas tarefas de
reconstituir identidades dentro da ciência forense (SOUZA; SOARES, 2019;
NASCIMENTO et al., 2021). A estimativa do sexo é um dos quatro pilares do protocolo
antropológico, que consiste da análise métrica e avaliação visual das características do
esqueleto, do crânio e da pelve. Desse modo, quanto mais mensuraçõese dados forem
observados num laudo, mais confiável será o resultado (KIMMERLE; ROSS; SLICE,
2008; GALVÃO, 1998). A investigação de ossos longos, como a tíbia e a fíbula, em
algumas situações, pode fornecer elementos importantes para a identificação do sexo
de uma pessoa. Essas situações podem se tratar de um indivíduo vivo, cadáver
cronologicamente recente, cadáver em processo de putrefação ou de esqueletização,
carbonizados, esqueleto completo ou partes dele (FRANCESQUINI JUNIOR et al.,
2007). Estimar o sexo a partir de ossos longos tem sido extremamente útil em
amostras em que os marcadores clássicos, como a pelve e o crânio, estão mal
preservados,

fragmentados

ou

ausentes

(SAKAUE,

2004;

SLAUS,

1997).

Normalmente estes ossos apresentam diferenças de tamanho e robustez que são
úteis para avaliar o sexo nos indivíduos. Os ossos longos, tem sido alvo de estudos
para o estabelecimento de dados biotipológicos como sexo e estatura (WANG et al.,
2012; CHIBBA; BIDMOS, 2007). Na verdade, o grande problema que envolve a
Antropologia Forense é a variabilidade morfológica e métrica que ocorre em
populações

diferentes,

devido

a

fatores

climáticos, alimentares

e

sócio-

organizacionais, sendo necessária a realização de mais estudos em nossa população
(VEYRE- GOULET et al., 2008). O presente estudo teve por objetivo estudar as
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características diferenciais da tíbia e da fíbula pertencente a indivíduos de ambos os
sexos e de diferentes idades em população do nordeste brasileiro, através das
seguintes medidas: comprimento total da tíbia (ctt), comprimento total da fíbula (ctf),
peso da tíbia (pt) e peso da fíbula (pf).

2. MATERIAL E MÉTODOS

A amostra utilizada foi composta por 139 tíbias e 139 fíbulas secas da perna
direita, sendo 64 do sexo feminino e 75 do sexo masculino compreendidas na faixa
etária de 20 a 95 anos. Estes ossos foram obtidos de acordo com a lei Nº 8501 de 1992,
que trata do uso de cadáveres não reclamados para uso em estudos e pesquisas. Todo
este material pertence ao acervo do Centro de Estudo e Pesquisa em Antropologia
Forense da Faculdade de Medicina da FAP-Araripina, localizada no Estado de
Pernambuco, Brasil. Nosso Centro conta com um acervo de quatrocentos esqueletos
catalogados por sexo e idade. Com relação ao critério de inclusão levamos em
consideração a integridade total dos ossos. Para a obtenção das medidas foi utilizada
uma tábua osteométrica graduada em milímetros, confeccionada pelos próprios
autores e uma balança digital de precisão graduada em gramas da marca Camry,
modelo EK 5055. Foram tomadas as seguintes medidas lineares: comprimento total
da tíbia (ctt), comprimento total da fíbula (ctf), peso da tíbia (pt) e peso da fíbula (pf)
demonstrado nas Figuras 1,2,3 e 4.

Figura 1. Comprimento total da tíbia (ctt)

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.11, p. 104335-104346 nov. 2021 ISSN: 2525-8761 127

Figura 2. Comprimento total da fíbula (ctf)

Figura 3. Peso da tíbia (pt)

Figura 4. Peso da fíbula (pf)

A amostra foi estatisticamente tratada utilizando-se os seguintes métodos: para
predição do sexo foi utilizado o teste t, para comparação das médias e intervalo de
confiança, regressão logística, análise de função discriminante e mais o método da
regressão linear múltipla, este último para estimativa da idade. Em todos os testes
utilizados foi adotado um nível de significância de 5% e os cálculos foram realizados
com o uso do sistema estatístico SAS (SAS Institute Inc. The SAS System, release
9.3. SAS Institute Inc., Cary: NC. 2010).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos na pesquisa de campo foram agrupados e submetidos à
análise estatística, apresentando os seguintes resultados:

3.1 Caracterização da amostra

A amostra foi caracterizada com base na comparação das médias das variáveis
estudadas de cada sexo, desvio padrão e limites de intervalos de confiança. A análise
de variância dos dados mostrou que os indivíduos do sexo masculino apresentaram
médias das variáveis maiores que as do sexo feminino. De acordo com o teste t,
ocorreu diferença significativa entre as médias dos dois sexos nas variáveis em estudo
(p<0,0001). Os intervalos de confiança de todas as variáveis se apresentaram
desconexos, ou seja, não houve interposição de faixas, indicando que estas variáveis
apresentam bons indícios para discriminação do sexo a partir das medidas realizadas
(Tabela 1).
Tabela 1. Estatísticas básicas (média, desvio padrão e limites dos intervalos de confiança da média –
95%) das variáveis observadas (n: 139) e teste t de Student para comparação das médias nos
diferentes sexos.

Variável
(Teste t)
ctt
valor-p: <0,0001)
pt
valor-p: <0,0001)
ctf
valor-p: <0,0001)
pf
valor-p: <0,0001)

Sexo
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino

Média
358,813
381,733
166,188
230,333
348,109
370,533
38,750
52,160

Desvio
padrão
23,735
31,049
49,632
57,801
23,228
28,862
13,747
13,734

Limite do intervalo de
confiança da média (95%)
superior
inferior
364,741
352,884
388,877
374,590
178,585
153,790
243,632
217,035
353,912
342,307
377,174
363,893
42,184
35,316
55,320
49,000

Fonte: elaboração dos autores. ctt: comprimento total da tíbia; pt: peso da tíbia; ctf: comprimento total
da fíbula; pf: peso da fíbula

3.2 Análise de função discriminante

Para a análise discriminante, foram construídas duas equações a partir dos
dados encontrados, sendo que, quando substituir as variáveis por valores, o resultado
maior entre as duas equações corresponde ao sexo indicado:
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Feminino = -125,00519 +0,36840 x ctt -0,20087 x pt +0,44066 x ctf – 0,00401 x pf
Masculino = -131,18431 +0,36678 x ctt – 0,17675 x pt + 0,44066 x ctf – 0,00401 x pf

A avaliação da capacidade de discriminação foi obtida através de um processo
de ressubstituição ou reclassificação no qual os dados conduziram a uma estimativa
do sexo. Pelo processo de ressubstituição, foram encontrados índices de acertos da
ordem de 78,13% em dados do sexo feminino e de 73,33% para os do sexo masculino,
apresentando uma taxa total de erros da ordem de 24,27%, inferior àquela obtida em
dependência do acaso, que seria de 50%. O total de acerto foi de 75,73% (Tabela 2).
Tabela 2. Tabela de ressubstituição contrapondo os sexos observados e preditos através das
funções lineares discriminantes a partir dos dados que foram usados na estimativa dos parâmetros do
modelo (n: 139).

Sexo observado
Feminino
Masculino
Total
Porcentagem de
erros
Erros ao acaso

Sexo predito
Feminino
Masculino
50
14
78,13
21,88
20
55
26,67
73,33
70
69
50,36
49,64
21,88

26,67

0,5000

0,5000

Total
64
100,00
75
100,00
139
100,00
24,27

Fonte: elaboração dos autores.

3.4 Regressão logística
O método da regressão logística partiu de um estudo de seleção de variáveis
através do método Stepwise, e através deste, verificou-se que seria adequado o uso
de uma dentre as quatro variáveis medidas para apoiar a decisão de seleção do sexo:
peso da tíbia (pt).
Através dos dados encontrados, foi elaborada a seguinte equação (Logito)

Logito = 4,1243-0,0218 x pt

A transformação deste logito na probabilidade de pertinência da medida
pertencer a pessoas do sexo feminino é obtida através da seguinte função:
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pf = elogito / (1+e)logito

onde e= 2,71828 (constante matemática de Euler)

Através desta equação, chegou-se a um índice de concordância de 79,8% e
discordância de 19,9%. Os coeficientes de correlação indicam valores em torno de
60%, considerado um bom resultado.
Tabela 3. Associação entre probabilidades estimadas e respostas observadas.

Porcentagem de
concordância :
Porcentagem de
discordância :
Porcentagem de empate :
Pares :

79,8

D de Somer:

0,599

19,9

Gamma :

0,600

0,3
4800

Tau-a:
c:

0,300
0,799

Fonte: elaboração dos autores.

3.5 Predição da idade

Analisando estatisticamente, a predição da idade foi realizada através de um
modelo de regressão linear múltipla, iniciando-se pela análise de variância do modelo
de regressão. A regressão linear múltipla é bem utilizada com variável idade, pois
trata-se de uma variável contínua, uniformemente observada em toda a linha do tempo.
De acordo com a regressão linear múltipla, verificou-se que o modelo de predição da
idade não foi significativo (p:0,2907), não sendo aconselhado o seu uso em
observações futuras (Tabela 4).
Tabela 4. Análise de variância do modelo de regressão linear múltipla para predição das idades em
função das medidas: ctt,pt,ctf,pf

Causa de
variação
Modelo
Resíduo
Total corrigido

GL
1
137
138

Soma de
quadrados
445,06
54196
54641

Quadrados
médios
445,06
395,59

Valor F

Valor-p

1,13

0,2907

Diante do exposto, a utilização de tíbias e fíbulas para estimativa do sexo
apresentou excelentes resultados, não acontecendo o mesmo para a predição da
idade. Alguns trabalhos na literatura utilizando estes ossos na estimativa do sexo,
obtiveram bons resultados também. Segundo González-Reimers et al. (2015), a
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estimativa do sexo com base em medições tibiais pode ser alcançada usando funções
discriminantes combinando vários parâmetros. No entanto, as funções diferem de uma
população para outra, porque o dimorfismo sexual pode ser mais ou menos acentuado
entre diferentes ancestrais ou grupos étnicos. Estudo realizado por Sherk et al. (2012)
teve como objetivo examinar as diferenças de faixa etária e sexo na morfologia da tíbia
utilizando tomografia computadorizada. Os objetivos adicionais deste estudo foram
determinar qual local ou locais deste osso são mais sensíveis para detectar diferenças
de idade e sexo. Utilizaram uma amostra de 55 homens e 59 mulheres com faixa etária
entre 20 e 59 anos. Ao final, concluíram que a magnitude das diferenças de idade e
sexo nas variáveis da tíbia oscilou de acordo com o local de medição, demonstrando
a necessidade de padronização dos locais para realizar estas mensurações.
Slaus e Tomicic (2005) realizaram um artigo onde estabelece padrões para
estimar o sexo a partir de tíbias fragmentadas e completas na população croata
medieval. Utilizaram 180 tíbias, 96 do sexo masculino e 84 do feminino, de seis sítios
arqueológicos medievais na Croácia. Seis dimensões tibiais foram medidas:
comprimento da tíbia, largura epifisária máxima proximal, largura epifisária máxima
distal, diâmetro máximo da tíbia no forame nutrício, diâmetro transversal da tíbia no
forame nutrício e circunferência da tíbia no forame nutrício. Seis funções
discriminantes foram geradas, uma usando seis variáveis, duas usando duas variáveis
e três usando uma variável. Os resultados mostraram que as tíbias tiveram um índice
de precisão para estimativa do sexo de 92,2%. Comparando com nosso estudo, as
seis variáveis utilizadas neste artigo apresentaram melhores resultados, já que o
nosso apresentou índice de acerto de 75,73% pela análise discriminante.
Outro trabalho utilizando medidas na epífise proximal da tíbia foi realizado por
Kieser, Moggi-Cecchi e Groeneveld (1992). Utilizaram 100 tíbias caucasóides e 102
de negros. A partir da análise discriminante obtiveram altos níveis de classificação
correta (84,62-92%). Outro trabalho com níveis de acerto maior que o nosso, pela
análise de função discriminante.
Com o objetivo de testar se as dimensões do corpo da tíbia eram tão
sexualmente dimórficas quanto as do fêmur e desenvolver uma nova técnica de
determinação do sexo a partir desta, Iscan e Miller-Shaivitz (1984) realizaram um
estudo em 159 tíbias de ambos os sexos. As medidas osteométricas incluídas foram
o comprimento, as larguras proximal e distal, a circunferência do forame nutriente e
das menores regiões do eixo, e os diâmetros ântero-posterior e transverso ao nível do
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forame nutriente. Os resultados indicaram que em todas as dimensões, a largura
epifisária proximal e a circunferência mínima foram as variáveis selecionadas pela
função stepwise com índice de acerto de 87,3%. Outro estudo utilizando a epífise
proximal da tíbia foi realizado por Holland (1991), obtendo índice de acerto pela
regressão logística de 86% superior ao nosso que foi de 79,8%.
Sacragi, Ikeda e Terada (1993) realizaram um estudo que foi desenhado na
tentativa de determinar se a fíbula pode fornecer informações confiáveis para a
sexagem de ossos humanos, se as medidas incluírem os índices tibiais. Os resultados
permitiram apresentar um novo critério para a sexagem dos ossos longos: o índice de
peso fíbulo- tibial. O peso ósseo foi determinado, juntamente com as medidas
convencionais, como ocomprimento máximo do osso e a circunferência do eixo médio.
Os materiais consistiam em tíbias e fíbulas secas de 71 homens japoneses e 31
mulheres. O valor médio do índice de peso fíbulo-tibial foi significativamente maior nas
mulheres do que nos homens. Na análise discriminante, a taxa de discriminação
sexual correta foi melhorada com a inclusão do índice de peso fíbulo-tibial. Alguns
estudos também foram realizados com a tíbia e a fíbula para a estimativa da estatura
do indivíduo, dentre eles o de Wang et al. 2012. Os autores utilizaram radiografias
forenses em uma amostra de 412 indivíduos, sendo 201 do sexo masculino e 211 do
feminino, em uma população de chineses. Realizaram quatro medidas na tíbia e o
comprimento total da fíbula. Os índices de correlação ficaram em torno de 88%.
Outro trabalho também com relação a estatura utilizando tíbias foi realizado por
Chibba e Bidmos (2007) obtendo também bons resultados.
De acordo com o exposto em alguns estudos e comparados com nossos
resultados, a tíbia e a fíbula podem ser utilizadas na estimativa do sexo com bons
resultados, quando da ausência do crânio e da pelve. Além disto, alguns estudos
provaram também a eficiência destes ossos na estimativa da estatura.
4. CONCLUSÕES

A metodologia realizada para a estimativa do sexo e idade através de medidas
em tíbias e fíbulas secas de adultos, revelou que de acordo com os resultados da
técnica da regressão logística, com a amostra utilizada, obteve-se índice de acerto de
79,8%. A amostra foi também, durante a investigação, submetida à análise de função
discriminante, por média e pelo intervalo de confiança. Quanto à estimativa da idade,
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o modelo não apresentou significância estatística. É possível que metodologias como
a empregada no presente estudo, isolada ou ao lado de outras, possam vir a contribuir
para o acerto de pesquisas sobre a investigação do sexo dentro da Medicina Legal e
de outros campos de estudo afins. Este estudo indicou que tíbias e fíbulas são
sexualmente dimórficas, mas seu desenvolvimento é específico da população. Assim,
surge a necessidade de desenvolver modelos regionais específicos na tentativa de
melhorar a precisão da estimativa do sexo e idade.
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RESUMO: O estudo aborda sobre as alterações periodontais e pulpares associadas
a pacientes tabagista, com objetivo de apresentar as características e probabilidade
da doença periodontal em pacientes fumantes por meio de uma revisão da literatura.
Sabe-se que o tabagismo é um dos principais fatores para a existência da doença
periodontal, principalmente nos pacientes fumantes. Pois o uso excessivo do tabaco
gera diversas alterações nos tecidos bucais, como por exemplo: alterações no
processo inflamatório, redução do metabolismo, agravamento das afecções
periodontais, comprometimento dos processos de reparo dentário e pulpar entre
outros. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura com base de dados Scielo,
Pubmed, incluindo publicações de 2011 a 2020, que contribuíram significativamente
para o desenvolvimento do trabalho. Os critérios de inclusão foram revisões
sistemáticas, estudos observacionais que comprovaram que o tabaco é prejudicial
para o tratamento da doença periodontal. Os critérios de exclusão foram estudos com
outras versões diferentes, publicações anteriores ao ano de 2011 e artigos que não
abordaram sobre o assunto escolhido.
PALAVRAS-CHAVE: Tabaco; Periodontia; Doenças Bucais; Fatores de risco.
ABSTRACT: The study addresses periodontal changes associated with smokers,
aiming to present the characteristics and probability of periodontal disease in smokers
through a literature review. It is known that smoking is one of the main factors for the
existence of periodontal disease, especially in smokers. Because the excessive use of
tobacco generates several changes in oral tissues, such as: changes in the
inflammatory process, reduced metabolism, worsening of periodontal affections,
impairment of dental repair processes and skipping, among others. For this, a literature
review was carried out using Scielo, Pubmed, Pedro databases, including publications
from 2011 to 2020, which significantly contributed to the development of the work. The
inclusion criteria were systematic reviews, observational studies that proved that
tobacco is harmful for the treatment of periodontal disease. Exclusion criteria were
studies with other different versions, publications prior to 2011 and articles that did not
address the chosen subject
KEYWORDS: Tobacco; Periodontics; Oral Diseases; Risk Factors.
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1. INTRODUÇÃO

O tabagismo causa aproximadamente 7 milhões de mortes a cada ano, ou
seja, 1 em cada 10 mortes, em média, a causa é o tabagismo. Apesar da alta taxa de
mortalidade, 30 milhões de vidas foram salvas na última década graças aos esforços
da Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH, 2017).
A relação entre tabagismo e a doença periodontal é discutida há décadas,
estudos comprovam que existe uma correlação entre o tabaco e o risco aumentado
de periodontite. Alguns mecanismos foram descritos, como a influência do tabagismo
na composição da microbiota (mudanças na composição do biofilme sob o ligamento
periodontal e o aumento da prevalência de patógenos periodontais), a influência da
resposta imune e a capacidade de cicatrização do tecido periodontal (FERREIRA et
al., 2014).
Sabe-se que o aparecimento e o desenvolvimento da periodontite envolvem
uma série de eventos imunopatológicos e inflamatórios, além de modificadores
locais, sistêmicos, ambientais e genéticos. E que, o controle da placa pode prevenir
ou controlar doenças. No entanto, alguns fatores de risco podem alterá-lo,
aumentando sua gravidade e prevalência. (DIVINO, 2017)
O tabaco interfere até ao presente momento os mecanismos de reparo pulpar,
leva a um maior predomínio de necessidade de tratamentos endodônticos em
fumantes que em não-fumantes e ex-fumantes, apontando ser o tabagismo um fator
atuante nas alterações pulpares (CHEN et al., 1997).
Segundo a OMS (2015), os homens com menos de 50 anos têm uma
incidência maior de perda dentária do que as mulheres. Em comparação com os não
fumantes, os homens que fumam em média 15 cigarros por dia tem um aumento de
duas vezes no risco de perda dos dentes.
O tratamento da doença periodontal do fumante pode ser cirúrgico ou não
cirúrgico. Estudos têm demostrado que fumar tem um impacto negativo no
tratamento periodontal cirúrgico e não cirúrgico. Vários autores relatam que, os não
fumantes apresentam uma redução maior na profundidade de exploração e maior
benefício clínico da inserção, do que os fumantes submetidos à cirurgia ou
tratamento não cirúrgico (RIBEIRO; VELOSO, 2012).
Em relação ao efeito dose-dependente dos fumantes acometidos da doença
periodontal (DP), os pacientes que consomem mais de 20 cigarros/dia, estão menos
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satisfeitos com o tratamento, em comparação com pacientes que consomem menos
de 15 cigarros/dia (HUGUSON et al., 2011).
Portanto, o objetivo deste estudo é apresentar as características e
probabilidade da doença periodontal em pacientes fumantes por meio de uma revisão
da literatura, apontar suas necessidades e possíveis formas de resposta imunológica
ou sistêmica.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Tabagismo

Segundo Ribeiro e Veloso (2012, p. 2), o tabagismo:
É considerado um problema de saúde pública, sendo o maior causador de
mortes evitáveis. Os usuários, segundo a classificação da Organização
Mundial de Saúde (OMS), são considerados como dependentes de nicotina,
estando estes, incluídos no grupo de pacientes com transtornos mentais e
de comportamento decorrentes do uso de substâncias químicas.

Além disso, ele estimula o sistema nervoso central (SNC), reduzindo o apetite
e aumentando o estado de alerta. A redução no uso da nicotina pode provocar sinais
de abstinência em pessoas que são dependentes, como o aumento de apetite,
irritabilidade, distúrbios do sono e ansiedade (BARATA et al., 2013).
Nesse sentido, Fagundes et al. (2014) relatam que o dependente nicotínico
pode apresentar sérios problemas na saúde como um todo, as mais comuns são
doenças cardiovasculares (43%); câncer (36%); doenças respiratórias (20%); e outras
(1%).
O fumo tem sido colaborador para o desenvolvimento da osteoporose porque
ele diminui a absorção intestinal de cálcio, o que reduz a quantidade de cálcio do osso.
Ele também eleva a perda óssea em mulheres saudáveis na fase pós-menopausa
(MELLO et al., 2016). Além disso, Leite et al. (2014) informam que nas mulheres
grávidas fumantes, apenas um cigarro é capaz de aumentar os batimentos cardíacos
do feto, em poucos minutos, devido o efeito da nicotina no aparelho cardiovascular.
O predomínio de fumantes no mundo é de 1,3 bilhões, sendo que no Brasil esse
índice chega a 27,9 milhões (WHO, 2017). Mesmo que as informações e ações de
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cuidado no Brasil e no mundo, a ocorrência de indivíduos que fazem uso do tabaco
ainda é grande, pois sua utilização é feita de várias formas, sendo seco, picado,
enrolado em papel, em palha, de corda, charuto, narguilé, cachimbo, entre outros
(CARRANZA et al., 2016).

2.2 Doença periodontal

A doença periodontal pode ser de início precoce ou de rápida instalação, são
chamadas de Periodontites Agressivas, ou com uma evolução mais lenta, são
descritas como Periodontites Crônicas, e se subdividem em formas leve, moderada e
grave (ANTONINI et al., 2013).
A periodontite crônica é mais comum em adultos e começa com a persistência
do processo inflamatório que atinge as cristas ósseas, originando as bolsas
periodontais e a destruição óssea. A progressão na maioria dos casos é de lenta a
moderada; entretanto, podem ocorrer períodos de rápida destruição tecidual, e, a
perda óssea possui aspecto horizontal e provoca uma mobilidade tardia nos dentes
afetados (MELO et al., 2016).
A periodontite agressiva compreende um grupo de lesões que ocorrerem
geralmente em indivíduos saudáveis, com tendência genética à doença, cujas
manifestações clínicas são caracterizadas por rápida perda de inserção e destruição
óssea, que resulta em bolsas infra ósseas, com aspectos clínicos demonstrando
profundidade de sondagem acima de 4mm, com ausência de grande acúmulo de
biofilme e cálculo dental, com maior prevalência em indivíduos negros, sendo as
mulheres atingidas mais precocemente (ANTONINI et al., 2013; MELO et al., 2016).
Vale ressaltar que as doenças periodontais podem ser observadas como um
desequilíbrio entre a agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção
do dente, chegando à conclusão de que não há uma etiologia única para elas, pois as
mesmas são resultadas de fatores ambientais, configurando-se como doença
multifatorial (ANTONINI et al., 2013).

2.3 Relação tabagismo x alterações orais

Os estudos de Ribeiro e Veloso (2012) comprovaram algumas alterações
bucais, em indivíduos fumantes, como influência negativa aos fibroblastos e à doença
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periodontal; comprometimento dos processos odontológicos dentinários e pulpares;
variações no processo inflamatório e vascular degenerativo aumentando sua
severidade, incidência e dificuldade de tratamento e diminuição da capacidade de
defesa frente à placa bacteriana.
Neto et al. (2012) relatam que o tabagismo é um forte fator de risco para as
doenças periodontais e sugerem que os mecanismos pelos quais o tabagismo
favorece a destruição periodontal estão relacionados à uma menor regulação dos
fatores da inflamação, e que o tabaco afeta os tecidos periodontais sendo mais
graves nos homens do que nas mulheres.
Divino (2017, p.7) relata que:
A boca, em virtude de sua localização e de suas funções, é uma zona de
absorção, retenção e excreção de substâncias tóxicas, sujeita a agressões
físicas e mecânicas. Além disso serve de porta de entrada do sistema
estomatognático e participa da respiração.

A boca de um fumante pode ter muitas alterações, incluindo alterações
periodontais, diminuição do fluxo sanguíneo local, alterações na inflamação e resposta
imune, cicatrização de tecidos prejudicada, alterações na composição da placa,
aumento da profundidade das bolsas periodontais e perda óssea periodontal
(RIBEIRO; VELOSO, 2012).

2.4 Tabagismo X Tecidos Periodontais

O pioneiro no diagnóstico e tratamento da doença periodontal (DP) foi Pière
Fauchard, no século XVII, quando sugeriu o uso de dentifrício, dentes e curetagem
como tratamento indicado para a doença. No século 18, Hunter e Fox desenvolveram
a classificação da doença periodontal para distinguir o envolvimento da gengiva e do
osso alveolar. A DP é chamada de “doença de Riggs”, que se refere ao
periodontologista e defensor do tratamento conservador J. M. Riggs atribuiu o sucesso
do tratamento periodontal à prevenção odontológica (LEON et al., 2016).
Lang (2018) relatou que a doença periodontal é caracterizada pela inflamação
do tecido periodontal de suporte causada por infecção bacteriana. A principal causa é
o biofilme do dente, que é o acúmulo de bactérias na microbiota oral na superfície do
dente. É um tipo de cárie dentária e os determinantes da doença periodontal. Essa
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inflamação pode ser reversível (gengivite) ou irreversível, quando a inserção conectiva
e a periodontite óssea são perdidas. Portanto, segundo Thapa (2016), a
microvascularização gengival de pacientes fumantes tem sofrido alterações
significativas, que podem levar a sintomas clínicos de redução do fluxo sanguíneo,
edema e inflamação. Esses aspectos são atribuídos ao efeito vasoconstritor da
nicotina, que mascara a doença periodontal grave.
Chen et al. (2016) relataram que devido à necessidade de se adaptar
constantemente às forças de mordida variáveis, o osso alveolar tem uma taxa de
renovação muito alta, e essa taxa de renovação celular é muito afetada em fumantes.
Cavalcante et al. (2015) relatam que a nicotina provoca diversos efeitos no
tecido ósseo, como alteração na angiogênese e na irrigação de tecidos,
vasoconstricção, diminuição na tensão do oxigênio, alterações na resposta
imunológica e efeitos ao nível da adesão, proliferação e diferenciação das células.
O uso de diversas formas de tabaco é um dos mais importantes fatores de risco
evitáveis para a ocorrência e desenvolvimento da doença periodontal. Pois o tabaco
interfere de forma negativa nos resultados do tratamento, tanto para doenças e
condições periodontais, como para implantes dentários (RYDER et al., 2018).

2.5 Tabagismo X Polpa Dental

Outro agravante é a polpa dentária: segundo Azim et al. (2016), a polpa
dentária é um tecido conjuntivo frouxo, altamente inervado e vascularizado,
Nesse sentido:
A dentina é um tecido conjuntivo calcificado constituído por milhões de
canalículos ou túbulos. Os túbulos dentinários estabelecem importante
relação com sensibilidade dentária, uma vez que se estendem desde a
junção amelodentinária até a polpa. Os túbulos dentinários funcionam como
vias de transferência de estímulos e irritantes para o tecido pulpar.
(MANUELA et al., 2015)

Acerca do tecido pulpar, Fonseca et al. (2013) informam que há vários meios
que podem afetar o tecido pulpar, são eles: infecção provocada pela invasão de
microrganismos ou pela invasão de diferentes substâncias que se comportam por ser
tóxico, pode causar reações vasculares e promover a migração de glóbulos brancos
no tecido da polpa dentária próximo aos túbulos dentinários, onde ocorre a exposição.
Chaffee et al. 2016 informam que a polpa dentária:
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Apresenta algumas características semelhantes aos demais tecidos
conjuntivos do organismo, porém ela encontra-se cercada por tecido duro
mineralizado (esmalte e dentina), o que a diferencia dos demais tecidos. O
esmalte dentário e a dentina são bons condutores de estímulos, quando
estes sofrem alterações térmicas ou físicas, a polpa dentária também pode
ser acometida, e nos casos mais graves pode ocorrer à morte pulpar.

Para Chen et al. (2016) a polpa dentária possui algumas funções sendo
responsável pela vitalidade dentária. Suas funções envolvem aspectos sensoriais,
formadores, nutritivos e defensivos, constituindo um órgão complexo protegido dos
agentes externos pela dentina, esmalte, osso alveolar, comento e ligamento
periodontal. Nos casos de pessoas fumantes que apresentam doenças periodontais,
é necessário fazer a raspagem sub ou supragengival, o que facilita o aparecimento
das infecções, devido a remoção do cemento, e a exposição dos túbulos dentinários.
Portanto, o uso crônico do tabaco diminui as respostas do organismo diante de
processos infecciosos, aumentando a susceptibilidade do tecido pulpar e periodontal
à degeneração tecidual (Chaffee et al., 2016).
Quanto a questão imunológica de fumantes que apresentam doença
periodontal, Ribeiro e Veloso (2012) discorrem que o corpo humano possui um
complexo sistema que tem a função de assegurar o funcionamento dos órgãos e
preservar a integridade dos tecidos. Isso acontece por conta da exposição à agentes
estranhos. Os autores informam ainda que as agressões pulpares funcionam da
mesma forma, ou seja, possuem um arsenal imunológico orgânico, que atacam os
agentes opressores no organismo, mas nos casos dos fumantes, essa defesa é
comprometida, fazendo com que haja diminuição no número de células citotóxicas
naturais e no número de linfócitos T auxiliares; redução de anticorpos salivares;
anergia de macrófagos e deficiência na apresentação antigênica.
Vale ressaltar que os principais causadores de modificações imunológicas,
diminuição da imunoglobulina G e danos nas funções das células de defesa, são a
nicotina, o tabaco e o monóxido de carbono. De acordo com Ferreira et al. (2014),
apresentam efeito vasoconstrictor e atenuação do fluxo sanguíneo de forma crônica,
ocasionando efeitos citotóxicos sobre tecidos e células, principalmente fibroblastos,
modificando a microbiota patogênica e aumentando sua prevalência.
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3. DISCUSSÃO

Diante da revisão de literatura apresentada neste trabalho, percebeu-se que a
relação do tabagismo com as doenças orais tem sido alvo de várias pesquisas e
estudos. Salientando que é fundamental que o profissional de odontologia, identifique
o uso do tabaco e oriente seu paciente sobre todo o tratamento (RIBEIRO; VELOSO,
2012).
Sabe-se que a doença periodontal (DP), acontece por meio da aglomeração de
bactérias, que causa inflamação nos tecidos periodontais de suporte. E que, o
constante uso do tabaco prejudica as condições sistêmicas e oral do paciente. Pois a
nicotina, possui substâncias tóxicas, além de provocar a vasoconstrição que ligadas
a outros fatores, seja estes genéticos ou ambientais, gera aumento na severidade e
na progressão da DP, e consequentemente pode deixar sequelas nos pacientes
fumantes e nos ex-fumantes (ANTONINI et al., 2013).
Hanioka et al. (2011) realizaram um estudo em pacientes fumantes e não
fumantes, portadores da doença periodontal (DP), e foram surpreendidos com o
resultado. Os pacientes fumantes demonstraram menor inflamação clínica, e menor
sangramento gengival, do que os pacientes não fumantes. Os autores relataram que
isso se deu devido ao efeito vasoconstrictor da nicotina, capaz de reduzir o fluxo
sanguíneo, provocar edemas e até mesmo os sinais clínicos de inflamação. O que
pode ser prejudicial para o indivíduo fumante, pois dificulta o diagnóstico de uma
doença periodontal mais grave e retarda o sucesso do tratamento.
Em contrapartida, outro estudo realizado por Hugoson et al. (2011)
demonstraram que os fumantes possuem menor número de dentes e maior
profundidade de bolsa periodontal do que os não fumantes. E que a existência de
periodontite severa está ligada ao hábito de fumar e a quantidade de cigarros fumados
por dia. Dos pacientes que fizeram parte da amostra desse estudo, 72% apresentaram
periodontite em estágio 3 e 4 de severidade.
Quando se avalia a relação profundidade de bolsa periodontal X quantidade de
cigarros ao dia, resultados demonstram que pacientes que fumam mais de vinte
cigarros/dia, apresentam maior profundidade de bolsa, e pacientes que fumam de 1
até 20 cigarros/dia e os pacientes não fumantes, apresentam menor profundidade de
bolsa. Com relação à mobilidade dentária e a perda óssea, são mais presentes nos
pacientes fumantes, onde a doença periodontal ocorre de forma progressiva, mas sem
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sinais de inflamação gengival e diminuição ou ausência de sangramento. (HANIOKA et
al., 2011; HUGOSON et al., 2011)
No que diz respeito à periodontite, tem-se uma inflamação dos tecidos de
sustentação e de proteção, com perda de inserção subsequente da quantidade de
placa subgengival (MINAS GERAIS, 2006). A gengiva exibe-se eritematosa em
pacientes não fumantes, o que não acontece em pacientes fumantes (ALMEIDA et al.,
2006).
A nicotina é responsável pelas alterações celulares e teciduais como a
diminuição da resposta do organismo aos estímulos químicos (quimiotaxia), migração
leucocitária (fagocitose) e a diminuição da resposta imunológica. (CARVALHO et
al.,2008)
Os autores Vinhas e Pacheco (2008) mostraram diante de vários estudos que
não há diferença na microbiota de fumante e não-fumantes, enquanto Lima (2008)
baseando- se em estudos in vitro observou bactérias seletivamente afetadas pela
fumaça do cigarro com diminuição de oxigênio em bolsas periodontais facilitando a
prevalência de bactérias anaeróbias. Já em estudos clínicos comprovou que há uma
pequena diferença na microbiota oral dos fumantes para os não-fumantes.
Diversos autores concordam que o tratamento periodontal tem maior sucesso
em paciente não fumantes do que em pacientes fumantes, Kaldash et al. (2008) dizem
que o tabaco causa efeitos negativos na fase de manutenção do periodonto.
Portanto, o profissional de odontologia precisa investigar todos os possíveis
fatores que causam a doença periodontal, juntamente com o uso do tabaco nos
pacientes fumantes. Pois sabe-se que somente o uso do tabaco não é suficiente para
diagnosticar a DP. É necessário também, orientar o paciente fumante, que para obter
melhor resultado durante o tratamento, é preciso reduzir ou suspender o uso do
tabaco. Além disso, deve- se explicar de forma clara e objetiva sobre os malefícios do
uso do tabaco, apresentando ações de prevenção, de educação e até mesmo de
reabilitação, se for o caso (RIBEIRO; VELOSO, 2012).

4. CONCLUSÃO

Diante da revisão de literatura apresentada nesse trabalho, comprovou-se que
o tabagismo possui influência para o acometimento da doença periodontal e sua
progressão. O uso constante e abusivo do tabaco prejudica a saúde bucal, afetando a
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qualidade de vida dos fumantes. Além disso, atua diretamente na fisiologia, alterando
os tecidos conjuntivo pulpar e periodontal, afeta o metabolismo e o sistema
imunológico, levando à perda dos tecidos de inserção e consequentemente à perda
dentária.
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RESUMO: A vitamina K é fundamental no processo de coagulação em seres
humanos, sendo essencial para a formação de fatores importantes para coagulação.
O anticoagulante oral varfarina, utilizado por pacientes com fibrilação atrial, prótese
valvar cardíaca entre outras patologias; pode ter seu efeito alterado pela quantidade
da vitamina K. O objetivo do trabalho foi elaborar um material informativo sobre o teor
de vitamina K presente nos alimentos para os pacientes em uso de anticoagulante
oral varfarina sódica, para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica buscando-se
produções científicas relacionadas à vitamina K e o uso de anticoagulante oral. Os
alimentos foram listados em três grupos de acordo com a quantidade em microgramas
(μg) de vitamina K por porção (baixa – até 10 μg, média – até 50 μg e alta –
aproximadamente 100 μg ou superior) e apresentados em medidas caseiras. A
segurança do tratamento com o anticoagulante oral depende fundamentalmente do
controle frequente e cuidadoso, evitando as complicações tanto trombóticas quanto
hemorrágicas. O material elaborado apresentou, de maneira simplificada, os
alimentos que contém vitamina K, possibilitando fácil compreensão para permitir o
entendimento para os pacientes a respeito da recomendação diária desta vitamina.
As evidências disponíveis demonstram que existe uma relação direta e inversa entre
a vitamina K ingerida e a ação do anticoagulante oral varfarina sódica. Tratando-se de
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um projeto de educação nutricional, pesquisas adicionais são necessárias a fim de
avaliar a efetividade dessa ferramenta apresentada nesse estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Vitamina K; Educação nutricional; Terapia anticoagulante oral;
Varfarina.
ABSTRACT: Vitamin K is essential in the coagulation process in humans, being
essential for the formation of important factors for coagulation. The oral anticoagulant
warfarin, used by patients with atrial fibrillation, heart valve prosthesis, among other
pathologies; may have its effect altered by the amount of vitamin K. The aim of this
study was to prepare informational material on the vitamin K content present in foods
for patients using an oral anticoagulant warfarin sodium. scientific productions related
to vitamin K and the use of oral anticoagulants. Foods were listed in three groups
according to the amount in micrograms (μg) of vitamin K per serving (low - up to 10
μg, medium - up to 50 μg and high - approximately 100 μg or higher) and presented in
homemade measures. The safety of treatment with oral anticoagulants depends
fundamentally on frequent and careful control, avoiding both thrombotic and
hemorrhagic complications. The material elaborated presented, in a simplified way, the
foods that contain vitamin K, allowing easy understanding to allow the understanding
for the patients about the daily recommendation of this vitamin. The available evidence
demonstrates that there is a direct and inverse relationship between vitamin K ingested
and the action of the oral anticoagulant warfarin sodium. In the case of a nutritional
education project, additional research is needed in order to assess the effectiveness
of this tool presented in this study.
KEYWORDS: Vitamin K; Nutritional education; Oral anticoagulant therapy; Warfarin.
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1. INTRODUÇÃO

A vitamina K é classificada como vitamina lipossolúvel, descoberta em 1929
por Henrik Dam em um estudo com galinhas, no qual se observou a hemorragia como
sinal característico de uma dieta livre de gorduras. No relato por Dam, o sintoma era
aliviado pela ingestão de uma substância solúvel em gordura, a qual denominou
vitamina K ou vitamina da coagulação. A designação da vitamina K deriva da primeira
letra da palavra dinamarquesa “koagulation”. As formas naturais de vitamina K são a
filoquinona e as menaquinonas. A vitamina K é proveniente da dieta (vitamina K1 ou
filoquinona, produzida por plantas; encontrada em hortaliças e óleos vegetais, os
quais representam a fonte predominante da vitamina) e da síntese endógena através
de bactérias no intestino delgado (vitamina K2 ou menaquinona) presumivelmente em
iguais medidas (1).
Sabe-se que a vitamina K é fundamental no processo de coagulação em seres
humanos, sendo essencial para a formação da protrombina (2). Existem sete
proteínas (fatores II, VII, IX, e X e proteínas C, S e Z) envolvidas no processo de
coagulação do sangue que requerem ativação pela vitamina K (3). Além disso, ela age
nos ribossomos do fígado e atua como coenzima, cocarboxilase dos ácidos
carboxiglutâmicos, que fixa CO2 à molécula de ácido glutâmico; atua na formação de
proteínas específicas dos ossos: osteocalcina e proteína matriz (4), sendo importante
no desenvolvimento precoce do esqueleto e na manutenção do osso maduro sadio
(5); e inibe a produção ácida das bactérias salivares, atuando como anticariogênico
(4).
As necessidades diárias de vitamina K são de aproximadamente 1 μg/kg de
peso corpóreo. Assim, uma dieta normal pode oferecer a quantidade recomendada,
prevenindo a deficiência desta no organismo (2). Os principais alimentos fontes são
vegetais folhosos verde-escuros, com maior relevância no repolho, brócolis, couvede-bruxelas, alface, salsa, espinafre e agrião (4).
A absorção da vitamina K ocorre no intestino delgado e é incorporada aos
quilomícrons (Qm), sendo transportada pelas vias linfáticas. A bile e o suco
pancreático são necessários para o máximo aproveitamento. A eficiência na absorção
foi mensurada em 40% a 80%, dependendo do veículo em que a vitamina é
administrada e da circulação entero-hepática. Fígado, pele e músculo são os
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principais sítios de captação. Seu armazenamento é em pequenas quantidades
quando comparada com outras vitaminas lipossolúveis. A excreção desta vitamina se
dá pelo meio urinário e fecal, como óxidos de vitamina K, glucoronídeos ou na forma
intacta. Existem fatores que podem tanto favorecer quanto prejudicar a absorção:
intraluminais (como o pH), mucosa (como a presença de receptores nas membranas
celulares) e corporais (como a necessidade corporal) (4).
As bases teóricas para as interações entre nutrientes e derivados cumarínicos
estão convincentemente estabelecidas, particularmente no que diz respeito à vitamina
K (2). A varfarina (ou warfarina) é um agente cumarínico que atua como antagonista
da vitamina K, produzindo seu efeito anticoagulante ao interferir no ciclo de
interconversão desta vitamina. As drogas antagonistas da vitamina K, como a
varfarina, tem sido o medicamento de escolha para a terapia de anticoagulação oral
devido ao seu baixo custo (6). Esses medicamentos estão indicados em situações
como: fibrilação atrial, prótese valvar cardíaca, tromboses arteriais e venosas, embolia
pulmonar, doenças cardiovasculares e síndrome antifosfolípide (7).
Na prática clínica, o controle da anticoagulação oral (ACO) é realizado pela
aferição do tempo de protrombina (TP) e seu índice de normatização internacional
(INR ou RNI), com ajustes das doses diárias do anticoagulante em função das
flutuações no tempo de coagulação. A instabilidade da terapia da ACO crônica vem
se tornando um desafio para os profissionais de saúde desde a descoberta das drogas
cumarínicas, devido ao risco de hemorragias e trombose (2).
Alguns estudos sugeriram que as alterações observadas no TP em pacientes
submetidos à terapia de ACO foram relacionadas com modificações dietéticas na
quantidade de vitamina K ingerida. Em pacientes anticoagulados, uma alteração para
uma dieta rica em vitamina K poderia reduzir o TP e, com isto, o risco de ocorrer
trombose ficaria aumentado, enquanto a modificação para uma dieta pobre em
vitamina K poderia prolongar o TP e aumentar o risco de hemorragias (2).
As diferentes condutas nutricionais adotadas na prática clínica têm interferido
diretamente na efetividade do cuidado ao paciente que faz uso do anticoagulante
varfarina. A criação de um material que informe os alimentos com a quantidade de
vitamina K é necessária para dar autonomia ao paciente em relação ao seu
autocuidado, com o intuito de proporcionar maior conhecimento sobre a terapêutica
dietoterápica, minimizar déficits nutricionais, evitar indesejadas variações da conduta
na prática clínica e unificar o modelo de atendimento para esses pacientes. Neste
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contexto, este trabalho teve como objetivo elaborar um material informativo sobre o
teor de vitamina K presente

nos alimentos, para os pacientes em uso de

anticoagulante oral varfarina sódica.

2. METODOLOGIA

Durante

o

acompanhamento

dos

atendimentos

no

Ambulatório

de

Anticoagulados do Hospital São Paulo, foram definidos os alimentos que seriam
abordados no material direcionado para os pacientes que fazem uso da terapia
anticoagulante, entre os meses de Março de 2017 a Março de 2018. Esses alimentos
foram os mais questionados quanto às quantidades de vitamina K e se teriam alguma
relação com a medicação prescrita pelos pacientes durante as consultas clínicas. A
aplicação e a avaliação do material não fazem parte do presente estudo.
Para elaboração do material, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
buscando- se produções científicas relacionadas à vitamina K e o uso de
anticoagulantes orais nas bases de dados no período de 2001 a 2017, além de livros
específicos da área. Foram selecionados artigos com os descritores: vitamina K,
educação nutricional, anticoagulante oral e terapia anticoagulante oral isoladamente e
em associação com: conhecimento, varfarina e pacientes ambulatoriais. Houve uma
leitura exploratória para triagem do material previamente selecionado e os artigos que
contemplavam a temática foram analisados e a partir dos dados mais relevantes
obtidos, foi elaborado um material informativo e um folder com as mesmas
informações sobre a vitamina K. O material dividiu os alimentos em três grupos
conforme o teor de vitamina K em microgramas (μg): baixa quantidade (porções com
até 10 μg), moderada quantidade (porções com até 50 μg) e alta quantidade (porções
com aproximadamente 100 μg ou superior). As porções foram apresentadas em
medidas caseiras e, subsequente, foi elaborada uma lista com alimentos de teor muito
baixo (porções menores do que 5 μg) ou isento de vitamina K.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Vitamina k x anticoagulante oral
A vitamina K é um cofator essencial para a conversão do glutamato em γBraz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.11, p. 108578-108596 nov. 2021 ISSN: 2525-8761 154

carboxyglutamato (carboxilação) e tem um papel importante na hemostasia através
da ativação da coagulação sanguínea e fatores da anticoagulação no fígado. Os
pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais são orientados para evitar a
ingestão de alimentos ricos em vitamina K, especialmente os vegetais folhosos. Por
outro lado, o controle de doenças comuns nesses pacientes, como o Diabetes
mellitus, a hipercolesterolemia e o sobrepeso/obesidade, baseiam-se na orientação
do consumo de alimentos de origem vegetal (8). As melhores fontes de vitamina K
estão presentes em vegetais verde-escuros, que provêm 50 μg – 800 μg desta
vitamina em 100 g desses alimentos. Pequenas quantidades de vitamina K (5 μg – 50
μg/100 g) também estão presentes no leite e produtos lácteos, carnes, ovos, cereais,
frutas e outros vegetais. Fígado é o único alimento de origem animal contendo
quantidades significantes de vitamina K (porco: 25 μg/100 g; bovino 92 μg/100 g) (2).
Os vegetais folhosos e as frutas em geral, constituem-se nas principais fontes
de vitaminas e minerais essenciais à saúde, assim como importantes fornecedores de
fibras alimentares (8), portanto, a restrição ou exclusão dos alimentos fontes de
vitamina K da alimentação dos pacientes em uso de ACO pode comprometer a
ingestão de nutrientes essenciais à promoção e manutenção da saúde.
A dieta rica em fibras tem sido associada à diminuição do risco de mortalidade
por doenças cardiovasculares, independente do consumo energético, de gorduras e
de outros fatores que afetem a dieta. Diversos estudos demonstram que dieta rica em
grãos, frutas e vegetais e, também, restrita em gorduras diminui a pressão arterial em
hipertensos.

Este

efeito

é

atribuído

às

fibras

solúveis

(goma,

pectina,

betaglicanas) encontradas em: frutas, legumes, farelo de aveia, cevada e leguminosas
(4).
O uso da terapia com anticoagulantes orais tem aumentado nas últimas
décadas devido à eficiência e segurança comprovadas. As indicações para seu uso
estão inclusas: prevenção e tratamento da trombose venosa profunda, infarto agudo
do miocárdio anterior extenso, implante de próteses valvares e biológicas (nos
primeiros três meses), fibrilação atrial, trombo intracardíaco, dentre outras. No
entanto, a instabilidade dessa terapia medicamentosa tem sido um problema desde a
descoberta das drogas cumarínicas (9).
Como exemplo de anticoagulante oral, temos a varfarina usada para a
prevenção e tratamento de eventos tromboembólicos e possui índice terapêutico
estreito, o que pode contribuir para o aumento do risco de hemorragias ou levar a falha
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do efeito terapêutico, podendo causar a formação de coágulos. A varfarina possui uma
grande variabilidade interindividual de resposta e seu efeito anticoagulante é
influenciado pela dieta rica em vitamina K, demais fármacos incorporados e várias
doenças associadas (10).
Pesquisas avaliaram (5,11,12) que a varfarina ao interagir com alimentos ricos
em vitamina K tem sua absorção diminuída, ocorrendo à diminuição do INR ou RNI e,
por conseguinte, diminuição do seu efeito terapêutico. O risco de formação de trombos
ocorre-se o RNI for baixo e de sangramentos se o RNI for elevado. Um valor de RNI
abaixo de 1,7 coloca o paciente em estado de hipercoagulação; valores acima de 4,5
aumentam o risco de sangramento. É importante orientar os pacientes quanto à
ingestão de vitamina K, limitando-se ao consumo de pequenas porções de alimentos
com alto teor desta, como por exemplo: espinafre, brócolis, couve e chá verde; os
quais reduzem o efeito da varfarina (9). Desta forma, deve-se ter um controle da
ingestão dos alimentos fontes de vitamina K.
Teoricamente, os pacientes em uso da terapia com ACO são orientados a
manter a ingestão de vegetais em quantidades diárias constantes com a finalidade de
evitar oscilações importantes dos níveis de anticoagulação. Entretanto, a quantidade
ideal de consumo de alimentos vegetais ricos em vitamina K para esses pacientes,
permanece não esclarecida dificultando tanto a abordagem nutricional como o
controle da atividade anticoagulante. A resposta à administração desta droga é
variável entre indivíduos e, por esse motivo, é necessária a monitorização laboratorial
do efeito anticoagulante da droga, que deve ser realizada a intervalos regulares,
modificando-se a dose caso necessário para garantir a eficiência do tratamento e
assegurar a prevenção de eventos hemorrágicos (8). Algumas linhas de pesquisas
destacam a recomendação que não se evitem, em absoluto, os alimentos ricos em
vitamina K; indicando-se que os pacientes que fazem uso da varfarina façam uma
ingestão moderada e sem grandes flutuações (13). Outros pesquisadores (14)
avaliaram o impacto de modificações dietéticas padronizadas com vitamina K sobre
o controle da anticoagulação oral crônica em pacientes internados e concluíram que
uma dieta hospitalar com quantidades padronizadas de vitamina K reduziu a
dosagem necessária de varfarina para o controle da terapia de anticoagulação
nesses pacientes, mostrando que a dosagem menor de varfarina induzida pela dieta
pode reduzir o risco de eventos hemorrágicos.
Um dos maiores problemas quanto à obtenção dos teores de filoquinona da
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dieta é aquele relacionado com as próprias tabelas de composição dos alimentos.
Muitas tabelas são baseadas em avaliações biológicas que têm amplas margens de
variação analítica (1).

3.2 Elaboração do material

Materiais educativos que promovem alimentação saudável pretendem
produzir, reforçar e difundir conhecimentos específicos em relação à alimentação e
nutrição da população. São encontrados diversos tipos de materiais com diferentes
abordagens na literatura. O Guia Alimentar para a População Brasileira está dentre
os mais importantes no Brasil. Neste documento podemos encontrar as primeiras
diretrizes alimentares oficiais para a população brasileira. O público alvo desse
material são os profissionais da saúde e população em geral. O Guia para a
População Brasileira possui linguagem simples e de fácil entendimento, o que facilita
a compreensão da população em geral (15).
Nessa mesma esfera, existe também um caderno direcionado para os
profissionais de saúde na atenção básica do obeso, com ênfase no manejo alimentar
e nutricional, que aborda desde a epidemiologia da obesidade até o diagnóstico,
prevenção e acompanhamento destes pacientes (16). Por ser um material específico
para os profissionais de saúde pode se observar a diferença de linguagem nos
materiais citados anteriormente.
Na prática clínica, utilizam-se recursos para facilitar o entendimento dos
pacientes sobre a sua patologia e o tratamento, bem como prevenção de
complicações. Nesse sentido, procurou-se criar um instrumento que promovesse uma
compreensão fácil e de rápida associação com a quantidade recomendada de
vitamina K, e assim prevenir a sua deficiência.
Em uma análise (17) sobre o conhecimento dos pacientes sobre
anticoagulação oral crônica, constatou-se que apenas 31,7% apresentavam
conhecimento sobre os alimentos que interferem no controle do RNI, como por
exemplo, folhas verde-escuros e óleos vegetais.
O papel da promoção da saúde cresce em sua importância e é fundamental
que se adote estratégias para o enfrentamento dos problemas do processo saúdedoença-cuidado e da sua determinação. Na elaboração do material para a orientação
nutricional, houve uma busca na literatura por publicações que traziam a quantidade
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dessa vitamina em diferentes alimentos. O intuito era classificar o teor de vitamina K,
dividindo os alimentos em grupos de acordo com a quantidade em μg contida nos
mesmos. Foram encontradas dificuldades em classificar alguns alimentos, visto que
algumas publicações não descreviam a quantidade precisa de vitamina K, relatavam
apenas “traços” da mesma. Além disso, alguns artigos divergiam em relação ao teor de
vitamina K presente na mesma quantidade de um determinado alimento. Houve
também a preocupação em descrever no material informativo, os alimentos de fácil
aquisição comumente consumidos pela população e os mencionados nas consultas
no ambulatório de anticoagulados, para apresentá-los em porções com as medidas
caseiras correspondentes facilitando o entendimento.
As medidas caseiras são ferramentas fundamentais para tornar acessível à
compreensão sobre as quantidades de alimentos a serem ingeridas pelos pacientes.
No material em questão, utilizou-se os alimentos de acordo com os valores de vitamina
K (1,5) e as porções destes foram apresentadas em medidas caseiras descritas na
literatura (18). Em seguida, colocou-se entre parênteses o valor de vitamina K
presente em 100 g do alimento (Tabela 1). Nos alimentos que continham mais de uma
referência em relação a quantidade de vitamina K, optou-se por utilizar aquela com
maior quantidade para garantir que o valor de vitamina K não fosse subestimado.
Tabela 1. Quantidade de vitamina K presente nos alimentos(1,5).

Alimentos de A – C
Abacate
(21 μg em 100 g)(5)
Agrião
(315 μg em 100 g)(1)
Alface
(129 μg em 100 g)(1)
(103 μg em 100 g)(5)
Amora
(19,3 μg em 100 g)(5)
Ameixa
(8 μg em 100 g)(1)
Aveia
(10 μg em 100 g)(1)
Brócolis
(179 μg em 100 g)(1)
Brócolis cozido
(141 μg em 100 g)(5)

Alimentos de C – M
Couve-bruxelas
(147 μg em 100 g)(1)
(177 μg em 100 g)(5)
Couve-flor cozida
(31 μg em 100 g)(1)
(20 μg em 100 g)(5)

Alimentos de N – U

Creme de espinafre
(292 μg em 100 g)(5)

Óleo de milho
(54 μg em 100 g)(5)

Nozes
(53,9 μg em 100 g)(5)
Óleo de canola
(123 μg em 100 g)(1)
(127 μg em 100 g)(5)

Ervilha
(34 μg em 100 g)(1)
(24 μg em 100 g)(5)
Espinafre cozido
(380 μg em 100 g)(1)
(541 μg em 100 g)(5)
Farelo de trigo
(10 μg em 100 g)(1)

Óleo de oliva
(80 μg em 100 g)(1)
(55 μg em 100 g)(5)
Óleo de soja
(173 μg em 100 g)(1)
(193 μg em 100 g)(5)
Ovo frito
(6,9 μg em 100 g)(5)
Pepino com casca
Fava
(21 μg em 100 g)(1)
(1)
(19 μg em 100 g)
(16,4 μg em 100 g)(5)
Fígado bovino
Repolho
(Podem variar de 20-100 μg por 100 (339 μg em 100 g)(1)
(145 μg em 100 g)(5)
g)(1)
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Brócolis cru
(102 μg em 100 g)(5)
Castanha de caju
(34,8 μg em 100 g)(5)
Cenoura cozida
(13,7 μg em 100 g)(5)
Cenoura cru
(8,3 μg em 100 g)(5)

Figo
(15,6 μg em 100 g)(5)
Kiwi
(41 μg em 100 g)(5)
Maçã com casca
(5,6 μg em 100 g)(5)
Manteiga
(10 μg em 100 g)(5)
(7 μg em 100 g)(1)

Chá verde
(433 μg em 100 g)(5)

Margarina
(42 μg em 100 g)(1)

Chá preto
(262 μg em 100 g)(5)
Couve
(440 μg em 100 g)(5)

Mostarda
(88 μg em 100 g)(1)

Repolho roxo
(19 μg em 100 g)(1)
Salsa
(548 μg em 100 g)(1)
Tomate
(6 μg em 100 g)(1)
Trigo
(8 μg em 100 g)(1)
Uva verde
(9 μg em 100 g)(1)
(16,1 μg em 100 g)(5)

No material, os alimentos estão divididos em três grupos conforme o teor de
vitamina K, separando-os conforme a sua quantidade na porção proposta. O cálculo
da quantidade desta vitamina, presente nas porções dos alimentos, foi feita por regra
de três simples. Foi relacionada a quantidade de vitamina K em 100 g do alimento
(Tabela 1) com a quantidade referida em medidas caseiras do mesmo alimento.
Posteriormente, o alimento foi classificado de acordo com a quantidade de vitamina K
presente na porção correspondente com a medida caseira (Tabela 2): baixa
quantidade (porções com 5 μg até 10 μg), moderada quantidade (porções maiores que
10 μg até 50 μg) e alimentos com alta quantidade (porções com aproximadamente 100
μg ou superior).

Tabela 2. Grupos de alimentos conforme o teor de vitamina K de acordo com as medidas caseiras.

Alimentos com baixa quantidade de Vitamina K - até 10 μg/porção
Alimento
Maçã com
casca
Amora
Ameixa
Uva verde
Figo
Tomate
Cenoura crua
Cenoura cozida
Repolho roxo
Pepino com
casca
Ovo frito
Aveia
Trigo
Farelo de trigo

Medida caseira (g)

Quantidade de vitamina K

1 unidade média (130 g)

7,2 μg

3 unidades (45 g)
7 unidades (112 g)
6 unidades (48 g)
1 unidade média (55 g)
7 unidades (105 g)
1 unidade média (120 g)
2 colheres de sopa cheia picada (50 g)
2 folhas pequenas e meia (50 g)
10 rodelas pequenas (30 g) ou 2
colheres de sopa cheia picada (36 g)

8,68 μg
8,9 μg
7,6 μg
8,5 μg
6,3 μg
9,9 μg
6,85 μg
9,5 μg

2 unidades médias (100g)
5 colheres de sopa cheia (90 g)
5 colheres de sopa cheia (100 g)
10 colheres de sopa cheia (90 g)

6,9 μg
9 μg
8 μg
9 μg

6,3 μg ou 7,5 μg
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Fava
Castanha de
caju
Óleo de milho

½ xícara de chá (50 g)
Meio punhado (20 g)
2 colheres de sopa (16 g)

9,5 μg
6,9 μg
8,6 μg

Manteiga

3 colheres de sopa cheia (96 g)

9,6 μg

Alimentos com média quantidade de Vitamina K - até 50 μg/porção
Abacate
Nozes
Kiwi
Alface
Couve-flor
cozida
Brócolis cru
Brócolis cozido
Ervilha
Óleo de oliva
Óleo de canola
Margarina

½ unidade grande (215 g)
3 punhados (90 g)
1 unidade e meia (114 g)
3 folhas médias e meia (35 g)
6 colheres de sopa cheia picada (150 g)
2 colheres e meia de sopa cheia (25 g)
3 colheres de sopa cheia (30 g)
4 colheres de sopa cheias (120 g)
6 colheres de sopa (38,4 g)
4 colheres de sopa (32 g)
3 colheres de sopa cheia (96 g)

45 μg
48,5 μg
46,7 μg
45 μg
46,5 μg
44,7 μg
42,3 μg
40,8 μg
48 μg
40,6 μg
40,3 μg

Mostarda

1 colher de sopa cheia (45 g)

39,6 μg

Alimentos com alta quantidade de Vitamina K - aproximadamente 100 μg ou superior
Agrião
Couve
Couve-debruxelas
Espinafre
cozido
Creme de
espinafre
Repolho
Salsa
Chá verde
Chá preto
Fígado bovino
Óleo de soja

1 prato raso cheio picado (80 g)
2 unidades médias (40 g)
3 folhas médias (60 g)

252 μg
176 μg
106,2 μg

1 colher de sopa cheia (25 g)

135,2 μg

1 colher de sopa cheia (35 g)
1 folha média e meia (39 g)
2 colheres de sopa (20 g)
½ copo de cafezinho (25 ml)
1 copo de cafezinho (50 ml)
1 unidade grande (100 g)
6 colheres de sopa (48 g)

102,2 μg
132 μg
109,6 μg
108,2 μg
131 μg
até 100 μg
92,6 μg

O instrumento também apresenta uma lista com alimentos de teor muito baixo
(porções menores do que 5 μg em 100 g do alimento) ou isento de vitamina K, que o
paciente poderia ingerir com menor preocupação (Tabela 3). A proposta do material
foi adequar o consumo de vitamina K ao peso corporal do paciente (1 μg/Kg peso),
visando a não restrição de alimentos que favorecem a saúde, incentivando a ingestão
de níveis constantes dessa vitamina e possibilitando o esclarecimento das dúvidas a
respeito da interação da medicação com os alimentos (Tabela 4) (Figura 1).
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Tabela 3. Lista com alimentos que contém teor muito baixo ou isento de vitamina K(1,5).

Verduras e legumes
Batata inglesa (Traços)5
(0,9 μg em 100 g)(1)
Batata doce
(0,9 μg em 100 g)(1)
Cebola
(0,3 μg em 100 g)(5)
Pepino sem casca
(2,6 μg em 100 g)(5)
Rabanete
(Traços)(5)

Leite e derivados
Iogurte
(0,8 μg em 100 g)(1)
Leite semidesnatado
(0,2 μg em 100 g)(5)
Queijos
(Variam de 2-5 μg em 100
g)(1)

Frutas
Abacaxi
(Suco – 0,3 μg em 100 g)(5)
Banana
(0,1 μg em 100 g)(1)
(0,7 μg em 100 g)(5)
Manga
(0,5 μg em 100 g)(1)
Melancia
(2,2 μg em 100 g)(5)
Morango
(3 μg em 100 g) (1)
Maçã sem casca
(0,3 μg em 100 g)(5)
Laranja
(<0,5 μg em 100 g)(1)
(0,1 μg em 100 g)(5)
Pêssego
(4 μg em 100 g)(1)
(2,1 μg em 100 g)(5)
Pera
(3,8 μg em 100 g)(5)
Cereais, Grãos e
Leguminosas
Pão integral
(2 μg em 100 g)(5)
Pão branco
(0,4 μg em 100 g)(1)
Macarrão
(Não detectável)(5)

Carnes e ovos
Carne bovina (bife) (0,8
μg em 100 g)(1)
Carne bovina grelhada
(1,2 μg em 100 g)(5)
Carne suína magra
(Não detectável)(5)
Frango
(4,5 μg em 100 g)(5)
Ovo cozido
(0,4 μg em 100 g)(5)
Peixe
(Contém pequenas
quantidades)(5)

Gorduras
Óleo de girassol (<5 μg
em 100 g)(1)
Óleo de coco
(0,5 μg em 100 g)(1)

Arroz branco cozido
(0,1 μg em 100 g)(1)
Torrada
(3,5 μg em 100 g)(5)
Farinha de aveia
(2,0 μg em 100 g)(5)
Feijão
(2,7 μg em 100 g)(5)
Milho
(0,3 μg em 100 g)(1)
Café infusão
(0,02 μg em 100 g)(5)
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Tabela 4. Material proposto para os pacientes sobre a quantidade de vitamina K presente nos
alimentos.
RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS PARA USO DE ANTICOAGULANTES
A principal função da vitamina K é a coagulação sanguínea, mas ela também é importante para
a saúde dos ossos e por isso não deve ser excluída da alimentação. Pacientes que utilizam
anticoagulantes orais (Varfarina) devem consumir alimentos com vitamina K com atenção. A variação
na ingestão de alimentos ricos em vitamina K pode modificar a dose da medicação necessária, por isso,
para que não haja deficiência nem excesso do consumo dessa vitamina, listamos alguns alimentos.
Peso atual:

kg

Alimentos com
Baixa quantidade de
Vitamina K
1 alimento (porção)
aproximadamente 10 μg.
Maçã com casca – 1
unidade média Amora – 3
unidades
Ameixa – 7 unidades Uva
verde – 6 unidades Figo – 1
unidade média Tomate – 7
unidades
Cenoura crua – 1 unidade
média
Cenoura cozida – 2 colheres
de sopa cheia picada
Repolho roxo – 2 folhas
pequenas e meia Pepino
com casca – 10 rodelas
pequenas ou 2 colheres de
sopa cheia picada
Ovo frito – 2 unidades
médias Aveia – 5 colheres
de sopa cheia Trigo – 5
colheres de sopa cheia
Farelo de trigo – 10 colheres
de sopa cheia Fava – meia
xícara de chá
Castanha de caju – meio
punhado Óleo de milho – 2
colheres de sopa
Manteiga – 3 colheres de
sopa cheia

Ingestão recomendada de vitamina K:

Alimentos com
Alimentos com
Alta quantidade de Vitamina
Média quantidade de Vitamina K
K
1 alimento (porção)
1 alimento (porção)
aproximadamente 100 μg ou
aproximadamente até 50 μg.
mais.

Abacate – meia unidade
grande Kiwi – 1 unidade e
meia
Nozes – 3 punhados
Alface – 3 folhas médias e meia
Couve-flor cozida – 6 colheres
de sopa cheia picada
Brócolis cru – 2 colheres e meia
de sopa cheia
Brócolis cozido – 3 colheres de
sopa cheia
Ervilha – 4 colheres de sopa
cheias Óleo de oliva – 6
colheres de sopa Óleo de
canola – 4 colheres de sopa
Margarina – 3 colheres de
sopa cheia Mostarda – 1
colher de sopa cheia

Agrião – 1 prato raso
cheio picado Couve –
2 unidades médias
Couve-de-bruxelas – 3 folhas
médias Espinafre cozido – 1
colher de sopa cheia Creme
de espinafre – 1 colher de
sopa cheia
Repolho – 1 folha
média e meia Salsa
– 2 colheres de
sopa
Chá verde – meio copo
de cafezinho Chá preto
– 1 copo de cafezinho
Fígado bovino – 1
unidade grande Óleo de
soja – 6 colheres de
sopa

IMPORTANTE:
•
•
•
•

A quantidade de alimentos (porções) pode variar de acordo com o seu peso.
Atenção ao consumir alimentos de DOIS GRUPOS para não ultrapassar a quantidade
recomendada de vitamina K.
Atenção para a quantidade de alimentos mencionados em cada grupo.
No dia em que consumir um alimento do grupo “Alta quantidade de Vitamina K” fique
atento para não ultrapassar a quantidade de vitamina K recomendada.

Listamos, a seguir, alguns exemplos de alimentos que não contém vitamina K ou contém uma
quantidade muito baixa.
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Estes alimentos poderão ser consumidos de acordo com uma alimentação saudável e equilibrada!
Verduras e legumes
Batata inglesa
Batata doce
Berinjela Cebola
Pepino sem casca
Rabanete

Leite e derivados

Frutas
Abacaxi
Banana
Manga
Melancia
Morango
Maçã sem casca
Laranja
Pêssego
Pera
Cereais, Grãos e
Leguminosas

Carnes e ovos
Carne bovina (bife)
Carne bovina grelhada
Carne suína magra
Frango
Ovo cozido
Peixe

Gorduras

Iogurte
Leite semidesnatado
Queijos

Pão
Óleo de coco
integral
Óleo de girassol
Pão
branco
Macarrão
Arroz branco cozido
Torrada
Farinha de aveia
Feijão
Milho
Café infusão
ATENÇÃO: ÓLEOS e GORDURAS devem ser consumidos com moderação! Evite o consumo de
frituras, preparações à dorê, à milanesa e outras preparações que utilizem uma quantidade grande dos
óleos mencionados ou de margarina vegetal. Prefira alimentos assados, cozidos ou grelhados.
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Segundo alguns especialistas (5), no tratamento utilizando ACO, o paciente
deve ter uma ingestão equilibrada e constante da vitamina K. A recomendação de
vitamina K leva em consideração a manutenção da função normal da coagulação
como critério primário para adequação. De acordo com a Food and Nutrition Board of
the National Research Council, as recomendações nutricionais de vitamina K estão ao
redor de 1 μg/kg de peso/dia (8). Outros estudos (2) indicaram que alterações na
ingestão dietética de vitamina K desempenhavam um papel importante e
independente nas flutuações do RNI na prática clínica. Estimativas da ingesta média
de vitamina K e a estabilização em valores um pouco acima do RDA (1 μg/kg/dia)
podem ser aspectos fundamentais para o sucesso de uma anticoagulação bemsucedida em longo prazo e reforçam que a interação da vitamina K com medicamentos
cumarínicos é, de fato, clinicamente relevante na prática médica e deve ser
reconhecida como um fator importante e independente que interfere na estabilidade da
anticoagulação. Com isso, pelas pesquisas clínicas até o presente momento, a
indicação de 1 μg/Kg de peso corpóreo ao dia de vitamina K, sugere uma quantidade
considerada segura e adequada, pela maioria dos estudos apresentados.
A promoção de práticas alimentares saudáveis está inserida no contexto da
adoção de estilos de vida saudáveis (19). A proposta da educação alimentar e
nutricional está vinculada à produção de informações que sirvam como recursos para
auxiliar na tomada de decisões dos indivíduos, capacitando-os de forma a melhorar
sua qualidade de vida e saúde, incluindo sua maior participação neste processo. Além
disso, reforça-se a responsabilidade dos indivíduos no seu processo saúde-doença,
sendo possível associar a promoção da saúde a uma questão de decisão individual e
de escolhas (20).
O paciente que recebe orientação para fazer uso de anticoagulante oral carrega
um sério problema: a manutenção das recomendações da terapia a longo prazo. É
preciso organizar ações que estão longe dos textos e diretrizes científicas. Medidas
relativamente simples e com baixo custo operacional podem acrescentar segurança
clínica para o paciente em tratamento com anticoagulantes (21).
O controle da anticoagulação oral ainda apresenta dificuldades, pois há muitas
variáveis que influenciam o nível de anticoagulação, podendo levar à proteção
inadequada e recorrência do tromboembolismo ou à anticoagulação excessiva, com
o risco de hemorragia. A segurança do tratamento com o anticoagulante oral depende
fundamentalmente de controle frequente e cuidadoso, pois somente dessa forma
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poderão ser evitadas as complicações tanto trombóticas quanto hemorrágicas,
permitindo que o paciente se beneficie dessa importante modalidade de tratamento.
Em muitos países, o controle da anticoagulação oral é feita em centros
especializados, onde uma equipe multidisciplinar é responsável pela execução do
exame, ajuste da dose da droga anti-vitamina K (AVK) e orientação do paciente (8).
Sendo assim, elaborar e disponibilizar um material informativo para auxiliar os
pacientes na compreensão e na interação da dieta com a medicação constitui um
recurso importante para o trabalho dessas equipes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atingir estabilidade na anticoagulação oral crônica é uma meta desafiadora,
pois alterações clínicas sutis podem interferir na eficiência terapêutica dos
anticoagulantes orais, mais usualmente, a varfarina. As evidências disponíveis
demonstram que existe uma relação direta e inversa entre a vitamina K ingerida e a
ação do anticoagulante oral varfarina sódica. Neste sentido, o presente trabalho
confeccionou um material para proporcionar, aos pacientes atendidos na rede
hospitalar e ambulatorial que fazem uso de ACO (varfarina), esclarecimentos sobre a
recomendação de vitamina K, visando a não exclusão de grupos/alimentos que
favorecem a saúde e à redução de dúvidas a respeito sobre quantidades de vitamina
K presente nos alimentos. Tratando-se de um projeto de educação nutricional,
pesquisas adicionais são necessárias a fim de avaliar a efetividade do material
elaborado. Além disso, é de extrema importância fornecer treinamento aos
nutricionistas e equipes que utilizarão este material, visto que a aplicação do mesmo
requer conhecimentos sobre vitamina K e alimentação saudável.
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RESUMO: As helmintoses são infecções causadas por nematódeos gastrointestinais,
que trazem prejuízos econômicos em graus variáveis e são apresentadas como um
conjunto de parasitoses causada por diferentes gêneros de parasitos que habitam o
trato digestivo de animais, incluindo os ruminantes. Os mais importantes nematódeos
de ruminantes descritos na literatura, pertencem à Superfamílias Strongyloidea e
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 56557-56571 jun. 2021 ISSN: 2525-8761

170

Rhabdiasoidea, família Trichostrongylidae, gêneros Cooperia spp, Haemonchus spp,
Trichostrongylus spp e Ostertagia spp. Este trabalho tem por objetivo realizar um
levantamento de trabalhos monográficos, dissertações e artigos periódicos sobre as
helmintoses em ruminantes no estado do Maranhão, realizados nos últimos 20 anos.
PALAVRAS-CHAVE:
Parasitoses.

Infecções;

Nematódeos;

Prejuízos;

Trato

digestivo;

ABSTRACT: Helminthiases are infections caused by gastrointestinal nematodes,
which bring economic losses in varying degrees and are presented as a set of
parasitosis caused by different genera of parasites that inhabit the digestive tract of
animals, including ruminants. The most important ruminant nematodes described in
the literature belong to the superfamilies Strongyloidea and Rhabdiasoidea, family
Trichostrongylidae, genera Cooperia spp, Haemonchus spp, Trichostrongylus spp and
Ostertagia spp. This study aims to conduct a survey of monographic works,
dissertations and periodic articles on helminths in ruminants in the state of Maranhão,
carried out in the last 20 years.
KEYWORDS: Infections; Nematodes; Losses; Digestive Tract, Parasitosis.
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1. INTRODUÇÃO

As helmintoses são infecções causadas por nematódeos gastrointestinais, que
trazem prejuízos econômicos em graus variáveis. Esses parasitas se instalam no trato
digestivo dos animais, incluindo ruminantes e causam anemia, inapetência, diarreia,
baixo crescimento, percas econômicas e produtivas (DELGADO; FLOREZ; LEÓN,
2019). As helmintoses são um conjunto de parasitoses que podem ter diferentes
agentes etiológicos, e irá comprometer muitas vezes de maneira significativa o capital
investido em insumos e genética do rebanho, principalmente devido a reduções no
desempenho produtivo, reprodutivo, ocorrência de mortes e descarte compulsório dos
animais (STOTZER et al., 2014).
A bovinocultura no Brasil, representa um número de 214 milhões de
animais (ABIEC, 2020), sendo o 2º maior produtor de carne bovina do mundo (MAIA;
MATOS, 2020). Nas últimas quatro décadas, a pecuária bovina teve um processo de
modernização revolucionária, sustentada por avanços tecnológicos do sistema de
produção e na produção da cadeia de carne, promovendo um resultado preciso na
qualidade da carne bovina (CHIARI; DA COSTA GOMES; FEIJÓ, 2017).
Constata-se, um alto potencial de perdas econômicas, relacionadas com a
pecuária de corte e de leite. Os valores de déficit anuais, relacionados com problemas
de helmintoses gastrointestinais, é de 7.107,97 milhões de reais, sugerindo que estes
parasitas se apresentam como um grande entrave nacional, quando relacionado com
a pecuária bovina (GRISI et al., 2014).
O Nordeste apresenta um rebanho efetivo total de 28,6 milhões de animais
(IBGE, 2019). Esta região está inserida na porção tropical do país, onde apresenta
umidade e temperatura favoráveis em sua maior parte do ano, influenciando
significativamente a infecção por parasitas gastrointestinais (BRESCIANI et al.,
2017). É fundamental um entendimento das características climáticas e sazonais do
ano, para analisar o grau de helmintose (GONÇALVES et al., 2020).
O território maranhense ocupa uma área de 329.642,182 km² (IBGE, 2020),
apresentando um rebanho bovino de 8.7 milhões (AGED, 2020), sendo configurado
como o 12º maior rebanho bovino do Brasil e o 2º maior rebanho do Nordeste (AGED,
2016). Outrossim, a população de caprinos é compreendida por 360.505 animais, e
o rebanho efetivo ovino é totalizado em 297.127 animais (IBGE, 2019). Este estado
se localiza em uma área de transição climática, onde é possível encontrar climas de
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caráter quente/úmido e quente/seco, ocorrendo precipitação, grande umidade e
elevadas temperaturas, favorecendo a interação hospedeiro versus parasita (UEMA,
2016; PIMENTEL NETO; FONSECA, 2002).
Esta revisão de literatura tem por objetivo realizar um levantamento sobre
todos os estudos já realizados nos últimos 20 anos com relação ao diagnóstico de
helmintoses em ruminantes no Maranhão, analisando os helmintos gastrointestinais
encontrados com maior frequência, uma vez que, os biomas maranhenses
apresentam características peculiares que favorecem as infecções gastrointestinais
por helmintos. No município de Imperatriz, existe uma quantidade significativa de
propriedades, totalizando 417 e um rebanho efetivo de 103.750 animais.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Aspectos epidemiológicos das helmintoses em ruminantes

Os parasitas gastrointestinais têm sua influência não só na mortalidade, mas
também na eficiência de produção dos animais (BIANCHIN; CATTO, 2008). São
mais evidenciados em regime extensivo e afetam tanto na produção leiteira como
nos animais de corte (ALONSO-DÍAZ et al., 2015).
Existem vários fatores que favorecem a incidência e prevalência das
helmintoses gastrointestinais, entre os fatores físicos podemos citar: chuva,
temperatura ambiental, umidade relativa, temperatura do solo e radiação solar
(SAUERESSIG, 2006). Observa-se, que as mudanças sazonais na população dos
helmintos, são reguladas principalmente pelas condições climáticas, quando estes
estão presentes no estágio de vida livre (PIMENTEL NETO; FONSECA, 2002).
Identificou-se, que a precipitação pluvial é o fator climático mais importante para a
presença de helmintos na pastagem, favorecendo o desenvolvimento dos parasitas e
a migração das fezes para o pasto (ARAUJO; LIMA, 2005).
Em locais com clima tropical úmido, a umidade e o calor são fatores que
facilitam o rápido desenvolvimento das larvas e ovos, entretanto, esses fatores
aumentam a mortalidade das larvas infectantes na pastagem (ALVES; SANTILIANO;
DE ALMEIDA, 2012). A temperatura ideal para o desenvolvimento das larvas na
maioria das espécies, encontra-se entre 22 a 26 °C (PIMENTEL NETO; FONSECA,
2002).
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2.2 Principais helmintos em bovinos

As helmintoses mistas, representam cerca de 22,5% das doenças que
envolvem parasitas em bovinos (COSTA; SIMÕES; RIET-CORREA, 2009). Os danos
relacionados aos animais, geradas por esta infecção em adultos, muitas vezes
passam despercebidas, justamente pela resistência adquirida e resiliências às
infecções (GRISI et al., 2014). Porém, em animais mais jovens até dois anos de
idade, as helmintoses se tornam mais expressivas (BORGES et al., 2013).
Os helmintos gastrointestinais acometem diferentes porções do trato
digestivo dos bovinos. A região do abomaso é acometida pela espécie
Trichostrongylus axei, e gênero Haemonchus sp, Ostertagia sp. O intestino delgado
é parasitado pela espécie Strongyloides papillosus, e gênero Cooperia sp. Enquanto
o intestino grosso observa-se predileção pela infecção de helmintos do gênero
Oesophagostomun sp e espécie Trichuris discolor. (MAIA; MATOS, 2020). Em
maior parte, as helmintoses apresentam-se por múltipla infecção parasitária,
sendo, algumas espécies mais patogênicas que outras (NEVES, 2014).
As doenças parasitárias, causadas por endoparasitas, tem lugar de destaque,
haja vista que, causam grandes interferências na produtividade da bovinocultura
(STROMBERG et al., 2012). Em bovinos leiteiros, os efeitos são mais evidentes do
que em bovinos de corte, sendo observado diarreia e elevação da mortalidade
(FERRAZ et al., 2018). Já em animais de corte, essas enfermidades não se
apresentam claramente, mantendo-se num estado subclínico (STROMBERG et al.,
2012).

2.3 Etiologia e sintomatologia

As infecções pulmonares e gastrointestinais causadas por helmintos, ocorre
concomitantemente em condições naturais. Identificou-se, que as helmintoses são
variáveis, aumentando e diminuindo o grau de população, dependendo do clima e
susceptibilidade do hospedeiro (FONSECA, 2006). Cada porção do trato
gastrointestinal dos bovinos, é parasitado por uma ou múltiplas espécies de
helmintos (NEVES, 2014).
A Hemoncose, é o nome dado a infecção pelos nematódeos do gênero
Haemonchus sp. As espécies mais prevalentes deste gênero são: Haemonchus
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placei e Haemonchus similis. Possuem maior prevalência em épocas de outubro e
verão. Constata-se, que a infecção, é a que possui a maior patogenicidade
gastrointestinal (FONSECA, 2006). Os sinais clínicos evidenciados são mortandade,
perda de peso e anemia profunda, uma vez que, esses helmintos apresentam hábitos
hematófagos (NEVES, 2014).
Ostertagia ostertagi, se instalam nos acínos das glândulas gástricas, e
promovem lesões esbranquiçadas nas paredes das mucosas, gastrite do tipo
catarral, edema, inapetência e hipoproteinemia. São mais observados em clima
temperado e nas estações de inverno e primavera (NEVES, 2014).
Os Strongyloides papillosus não produzem sinais clínicos com frequência,
entretanto, em grandes quantidades, causam morte súbita cardíaca (KHUMPOOL,
2012). Maior ocorrência em regiões de clima subtropical, quente/úmido (NEVES,
2014). Os bezerros são mais acometidos por esta espécie, apresentando apetite
reduzido, abdômen retraído, diarreia intermitente, prostração e pelos sem brilho
(BRAGA; FONSECA; PIMENTEL NETO, 2001). Observa-se, que o gênero Cooperia
sp, tem tropismo pelo intestino delgado, estimulando o aparecimento de lesões no
duodeno e inflamação catarral com produção de exsudato, e espessamento da
parede do intestino. Maior ocorrência em regiões subtropicais e tropical de caráter
quente/úmido (NEVES, 2014).
O gênero Oesophagostomun sp, penetram na lâmina da parede intestinal e
em resposta ao sistema imunológico do hospedeiro, se torna um nódulo fibroso
(FONSECA, 2006). Possuem maior ocorrência em regiões de clima tropical e
subtropical, especificamente em épocas chuvosas (NEVES, 2014). Sua patogenia
é caracterizada por edema, hipersecreção de muco, infiltração de eosinófilos e
células plasmáticas e vasculite na submucosa (FONSECA, 2006). A espécie
Trichuris discolor é encontrada em épocas de clima quente/úmidas. Seus sinais
clínicos são apresentados por diarreia sanguinolenta e emagrecimento (NEVES,
2014).

2. LEGISLAÇÃO VIGENTE E SUA RELAÇÃO COM O PROGRAMA DE
SANIDADE ANIMAL

O advento dos programas para o controle de nematódeos é de suma relevância
devido à grande incidência de helmintoses nos rebanhos. Devem ser utilizadas
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 56557-56571 jun. 2021 ISSN: 2525-8761

175

estratégias de intervenção tendo como base a epidemiologia, a descontaminação de
pastagens e o uso de pastagens alternadas (MINHO, 2014).
O Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos
Antimicrobianos, no âmbito agropecuário, tem como objetivo estratégico construir e
estabelecer o Sistema Nacional de Vigilância e Monitoramento Integrado da
Resistência aos Antimicrobianos. A intervenção estratégica define que é importante o
desenvolvimento e o fortalecimento das medidas preventivas e controle de infecções
no âmbito da agropecuária. Ademais, é relevante a implantação de medidas de
prevenção e controle de infecções no âmbito da agropecuária, onde irá fortalecer a
adoção de boas práticas agropecuárias, e irá promover a implementação de práticas
de manejo sanitário para prevenção e controle de infecção na saúde animal. (MAPA,
2018).
De acordo com a portaria nº 028, de 31 de janeiro de 2019, a Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED/MA), a fim de realizar estudos e
elaborar documentos técnicos para subsidiar a formulação e a implantação do
Programa Estadual de Controle de Parasitos no estado do Maranhão, instituiu em
janeiro de 2019, um grupo de trabalho formado por várias entidades e órgãos
destinado a discussão e apresentação de propostas para regulamentar a implantação
deste plano.

3. HELMINTOS

DIAGNOSTICADOS

EM

TRABALHOS

REALIZADOS

NO

MARANHÃO

Cronologicamente, nos últimos 20 anos, o primeiro trabalhado levantado foi
realizado em ovinos deslanados na Baixada Maranhense no ano de 2004 e tinha como
objetivo conhecer os principais parasitos gastrointestinais desta espécie. Neste
estudo, todos os animais apresentaram parasitismo para nematódeos, onde
observou-se presença de ovos das Superfamílias Strongyloidea e Rhabdiasoidea,
além de oocistos de Eimeria.
Na identificação larval foram encontrados gêneros de Trichostrongylus,
Haemonchus,

Cooperia,

Oesophagostomum

e

Strongyloides.

As

espécies

recuperadas no abomaso foram Haemonchus contortus e Trichostrongylus axei
(SILVA, 2004).
PEREIRA (2008), defendeu seu trabalho dissertativo realizando estudos em
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caprinos na ilha de São Luís com objetivo de conhecer os principais parasitos
gastrintestinais e ectoparasitos desta espécie animal, oriundos de criações
semiextensivas. Obteve-se uma prevalência de 78,2% de positividade para
endoparasitas gastrintestinais, sendo 88,1% no município de São José de Ribamar e
68,3% em Paço do Lumiar utilizando as técnicas de ROBERT E O´SULIVAN (1950)
e UENO e GONÇALVES (1998) para identificação larval. Foi verificado positividade
de Eimeria para a Ilha (59,6%), São José de Ribamar (66,9%) e Paço do Lumiar
(52,2%).

Diagnosticou-se,

também

ovos

das Superfamílias Strongyloidea,

Rhabdiasoidea, Trichurioidea e cestoides do gênero Moniezia sp. Neste trabalho
houve predominância dos gêneros Cooperia sp, Trichostrongylus sp, Haemonchus
sp, Oesophagostomum sp e Bunostomum sp.
No ano seguinte (SILVA, 2009) continuou seu trabalho dissertativo com
nematódeos de caprinos na mesma localidade onde Pereira (2008) realizou seu
estudo. E identificou-se larvas do gênero Haemonchus sp, Trichostrongylus sp,
Cooperia sp e Oesophagostomum sp com alta contagem do OPG em animais adultos
na estação seca. Destes, o Haemonchus e a Cooperia foram os mais prevalentes
para os animais no município de São Luís. Na estação chuvosa que configura o
período mais comum de encontrar helmintos em animais jovens foi identificado ovos
de Moniezia sp. e Strongyloides sp.
No estudo de BRITO et al (2009), realizado nos municípios de Alto Mearim e
Grajaú, foram identificados, nas coproculturas, larvas do gênero Trichostrongylus em
caprinos machos, nas fêmeas predominaram larvas do gênero Haemonchus sp. O
gênero Strongyloides sp esteve presente em sua maioria nos machos. O gênero
Haemonchus sp foi recorrente em ovinos machos e fêmeas e observou-se, que, o
maior grau de parasitismo foi encontrado nas épocas chuvosas.
OLIVEIRA (2011), realizou seu trabalho no município de José Freitas no estado
do Piauí e merece menção pelas proximidades territoriais e climáticas e por se
encontrar no acervo da Biblioteca Central, executado pelo aluno do curso de
graduação da Universidade Estadual do Maranhão. No trabalho realizado, em
caprinos, foi possível observar o gênero Haemonchus com maior prevalência durante
todo o experimento.
Em pesquisa realizada no ano de 2016 nos municípios de São João Batista,
Cajapió, Anajatuba e Bequimão, na Microrregião da Baixada Maranhense foram
coletadas 30 amostras de fezes de ovinos e 30 de caprinos para determinação da
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carga parasitária por meio de técnicas de flotação, contagem de ovos por grama de
fezes (OPG) e o cultivo de larvas. Foi diagnosticado nas duas espécies oocisto do
gênero Eimeria sp e nematódeos da Superfamília Strongyloidea. No cultivo de larvas
foi

verificada

a

presença

de:

Haemonchus sp.,

Trichostrongylus

sp.,

Oesophagostomum sp., Cooperia sp. e Strongyloides sp (SALES, 2016).
Em trabalho dissertativo realizado no ano de 2017 com bovinos da raça
curraleiro pé-duro, guzerá e nelore na mesorregião do Oeste do Maranhão foi
observado a prevalência de helmintos da Superfamília Strongyloidea, diagnosticado
por meio de métodos qualitativos (Willis) e quantitativo (OPG), além do cultivo de
larvas no período de seca e chuvas em criações extensivas e semiextensivas
(GONZAGA, 2017).
No estudo de SILVA et al. (2017) correlacionaram em seu estudo a incidência
de parasitismo em animais jovens e adultos, nos períodos seco e chuvoso. Em São
Luís/MA, os adultos apresentaram maior parasitismo, no período seco, pelo elevado
OPG e em São José do Ribamar apenas os resultados dos animais adultos
apresentaram alta carga parasitária de helmintos dos gêneros Trichostrongylus sp,
Haemonchus sp, Cooperia sp e Oesophagostomum sp.
Dos 8 trabalhos levantados, dois eram monografias, quatro foram dissertações
e dois artigos periódicos.

4. PROBLEMAS APONTADOS PELOS AUTORES DOS ESTUDOS REVISADOS
NOS ULTIMOS 20 ANOS

No trabalho realizado por SILVA (2004), constatou-se que não eram utilizadas
medidas de manejo sanitária efetivas na região da Baixada Maranhense, propiciando
aos ovinos ali residentes, infecções por nematódeos gastrointestinais.
No trabalho dissertativo de SILVA (2009), concluiu-se que na estação houve
maior frequência de sintomas clínicos devido a infecção concomitante com Eimeria
e que os caprinos apresentavam parasitismo misto com os gêneros do tipo
Strongyloidea sp, Rhabdiasoieda sp, Moniezia sp e Eimeria sp.
No trabalho realizado por SALES (2016), em ovinos e caprinos, nos municípios
de São João Batista, Cajapió, Anajatuba e Bequimão, na microrregião da baixada
maranhense, a autora constatou que estes animais apresentam de carga leve a
pesada e observou-se que fêmeas são mais susceptíveis a infecções, dependendo
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do estado fisiológico em que se encontram, como gestação, lactação e desmame.
No estudo de GONZAGA (2017), realizado em Amarante, constatou-se que
em rebanhos de Curraleiro pé-duro a infecção ocorre com prevalência em período
seco, já bovinos da raça Guzerá mostraram-se mais susceptíveis a infecções no
período chuvoso, apresentando baixo percentual de parasitismo em períodos secos.
Observou-se que a raça Nelore é a raça mais passível a parasitose, com altas cargas
parasitárias.
No estudo de SILVA et al. (2017), foi diagnosticado uma grande quantidade de
ovos e o ocistos por gramas de fezes em animais adultos, principalmente no gênero
feminino, durante o período da seca e tendo o grau de infecção de leve a moderado.

5. CARACTERIZAÇÃO DAS PERDAS ECONÔMICAS DAS HELMINTOSES NO
PAÍS

As helmintoses são uma das principais causas da redução da produtividade
em ruminantes e geralmente não ocorrem com a presença de um único gênero
parasitário, mas sim de forma mista (OLIVEIRA et al., 2017). Na bovinocultura leiteira,
a perda potencial gerada pelos helmintos gastrointestinais, giram em torno de
1.870,48 milhões de reais anuais (GRISI et al., 2014).
Na bovinocultura leiteira, a perda potencial gerada pelos helmintos
gastrointestinais, giram em torno de 1.870,47 milhões de reais anuais. Já para a
bovinocultura de corte, as perdas geradas pelos nematódeos gastrointestinais nos
estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste, são descritos em 5.237,49
milhões de reais. Já, nas regiões sul e sudeste, as perdas potenciais são descritas
em 1.870,49 milhões de reais. Com as somas dos valores das regiões supracitadas
o valor de déficit anual referente as helmintoses gastrointestinais, gira em torno de
7.107,97 milhões de reais (GRISI et al., 2014).
O prejuízo causado por helmintos gastrointestinais é considerável e estão
entre os principais fatores que interferem no desenvolvimento pleno da atividade
pecuária, as helmintoses gastrointestinais ocupam um lugar de destaque na
produtividade de bovinos, sendo a principal causa de perdas econômicas em todo o
mundo (MOLENTO et al., 2013; OLIVEIRA, 2017)
O parasitismo por nematódeos gastrointestinais, é um dos principais fatores
espoliativos na produção de carne do Brasil. Estima-se que os prejuízos na produção
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relacionados com as helmintoses gastrointestinais, podem chegar 1,4 bilhões de
reais por ano (WEBER et al., 2007). E avalia-se, que 10 milhões de cabeças de
gado são perdidos anualmente em consequência desta infecção (VIDOTTO, 2002).

4.1 Perdas econômicas observadas nos trabalhos realizados no maranhão

As parasitoses são respo nsáveis por provocar diversas perdas econômicas,
relacionadas a diminuição na produtividade e no retardo no crescimento do animal
(AHID et al., 2008). Na microrregião do Alto Mearim e Grajaú, as helmintoses afetam
diretamente na criação de caprinos, dificultando o crescimento dessa prática e
promovendo mortalidade em animais jovens (BRITO et al., 2009).
No estudo dirigido por SILVA (2009), constatou-se, que nas épocas chuvosas,
as helmintoses gastrointestinais geram maiores prejuízos aos animais, sendo
relacionados a distúrbios metabólicos, nutricionais e redução do hematócrito,
estimulando baixa capacidade produtiva do animal.
No trabalho de GONZAGA (2017), foi pontuado que as perdas econômicas
estão relacionadas a manejo sanitário inadequado, o que influência em um baixo
índice de reprodução das fêmeas e lucratividade baixa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos trabalhos levantados, 2 foram monografias, 4 foram dissertações e 2 foram
artigos periódicos, totalizando 8 trabalhos sobre o tema proposto. Nos últimos 20 anos,
ocorreram pesquisas que identificaram como helmintos mais prevalentes em bovinos,
as espécies da Superfamília Strongyloidea. Em caprinos, as espécies com maior
incidência, são da Superfamília Rhabdiasoidea e do gênero Eimeria sp,
Trychostrongylus sp e Haemonchus sp, consideradas assim, as espécies mais
frequentemente diagnosticadas no Maranhão. Quanto as percas econômicas, os
autores apontaram baixo índice produtivo e reprodutivo como achados mais
relevantes. Sobre este prisma, necessita-se, mais estudos sobre o tema de
helmintoses gastrointestinais em ruminantes no estado do Maranhão.
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RESUMO: Introdução: Muitos estudantes brasileiros precisam realizar mais de uma
prova de vestibular para conquistar uma vaga em grandes universidades públicas e
privadas do país. A concorrência para tal aumenta ainda mais a depender do curso
escolhido. Entretanto, tal período é bastante conturbado para os alunos de pré-vestibular
devido à autocobrança e à pressão gerada pelas expectativas de seus familiares e
pessoas de seus ciclos sociais. Objetivos: Avaliar o perfil social dos vestibulandos, bem
como evidenciar a prevalência de indicadores de depressão e sofrimento psíquico nestes
estudantes da cidade de Aracaju/SE. Métodos: Trata-se de um estudo transversal,
descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, direcionado aos estudantes de
escolas e cursinhos privados no município de Aracaju/SE. A amostra foi composta por
161 estudantes, com idade média de 19,59 anos, que responderam a três instrumentos
via formulário online (Google Forms): um questionário sociodemográfico criado pelos
autores, o Inventário de Depressão de Beck (BDI-II) e o Self-Reporting Questionnaire
(SRQ-20), estes últimos validados internacionalmente e específicos para depressão e
sofrimento psíquico, respectivamente. Resultados: A análise de dados revelou índices
altos de depressão em estudantes do sexo feminino (47,9%), com dois ou mais anos de
cursinho de pré-vestibular, candidatos a cursos mais concorridos — como Medicina —
(42%) e com vida social diminuída (59,2%). Os resultados encontrados para sofrimento
psíquico foram semelhantes. Alguns fatores protetores se apresentaram importantes,
como realizar atividade física, seguir alguma religião e ter vida social satisfatória.
Conclusão: Os resultados encontrados revelam a importância de um acompanhamento
psicológico aos pré-vestibulandos, pois auxiliaria em uma melhor qualidade de vida e
manutenção da saúde mental nesta fase. É necessário ainda ampliar os estudos sobre
depressão e sofrimento psíquico em jovens vestibulandos em razão do alto índice de
depressão apresentado neste estudo.
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PALAVRAS-CHAVE: Estudantes; Depressão; Sofrimento psíquico; Pré-vestibular.
ABSTRACT: Introduction: Many Brazilian students need to take more than one entrance
exam to win a place at major public and private universities in the country. The competition
increases even more, depending on the course chosen. However, this period is quite
troubled for pre-university students due to being too hard on themselves and the pressure
generated by the expectations of their families and people from their social cycles.
Objectives: To evaluate the social profile of college students and evidence the prevalence
of indicators of depression and psychological distress in these students from the city of
Aracaju/SE. Methods: This is a cross-sectional, descriptive, exploratory study, with a
quantitative approach, aimed at students from schools and private courses in the
municipality of Aracaju/SE. The sample consisted of 161 students, with an average age
of 19.59 years, who answered three instruments via an online form (Google Forms): a
sociodemographic questionnaire created by the authors, the Beck Depression Inventory
(BDI-II), and the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), the latter validated
internationally and specific for depression and psychological distress, respectively.
Results: Data analysis revealed high rates of depression in female students (47.9%), with
two or more years of pre-university studies, candidates for more competitive courses —
such as Medicine — (42%) and with decreased social life (59.2%). The results found for
psychological distress were similar. Some protective factors were important, such as
physical activity, following a religion and having a satisfactory social life. Conclusion: The
results show the importance of a psychological accompaniment to the pre-university
students because it would improve quality of life and maintenance of mental health in this
phase. It is also necessary to expand studies on depression and psychological distress
in young college students due to the high rate of depression presented in this study.
KEYWORDS: Students; Depression; Psychological distress; Entrance exam.
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1. INTRODUÇÃO

O acesso às universidades públicas e privadas no Brasil ocorre por meio de
processos seletivos, também chamados de "vestibular", como o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e provas específicas de cada instituição conhecidas como
processo seletivo tradicional. Os alunos realizam testes cujo objetivo é medir
conhecimento, habilidades e competências definidas pelas Instituições de Ensino
Superior (IES) em seus respectivos editais. Dessa forma, os candidatos que atingirem
as melhores pontuações serão aprovados (SCHÖNHOFEN et al., 2020).
A maioria das universidades públicas têm o Enem como principal porta de
entrada. Como tentativa de democratização e padronização do acesso às
universidades públicas e, principalmente, às federais, o Enem foi instituído em 2009
como ferramenta de seleção dos candidatos e assim é realizado uma vez ao ano com
participação de pessoas do país inteiro (BARROS, 2014).
Além disso, algumas instituições reservam uma pequena parcela de suas
vagas para entrada por meio do Enem e a maior parte, para ingressos via vestibular
tradicional. Apesar de serem processos regionalizados, isso não significa que são
menos concorridos. O nível de competitividade dessas seleções depende de alguns
fatores, tais como o curso desejado, a instituição de interesse e a quantidade de
candidatos inscritos. De forma geral, a concorrência aumenta cada vez mais ao passo
que o número de vagas não amplia proporcionalmente ao número de concorrentes
por ano. Nesse contexto, muitos jovens buscam por uma suplementação escolar,
sendo popularmente conhecida como “assistente” ou “cursinho pré-vestibular”, com o
objetivo de aumentar suas chances para a conquista da aprovação em processos
seletivos. A preparação pode durar por muito tempo, de acordo com o curso e/ou
instituição desejada, trazendo ao indivíduo anos de tentativas e com elas, sentimentos
de fracasso e tristeza (ANDRIOLA, 2011).
Os transtornos depressivos em adolescentes e adultos jovens consistem em
fenômenos complexos e multidimensionais, afetando diretamente a saúde mental, a
qualidade de vida e a vida social dos indivíduos como um todo. O Transtorno
Depressivo Maior (TDM), por exemplo, consiste em uma psicopatologia recorrente,
que se manifesta em diversas idades, e é caracterizada pela presença de episódios
de humor deprimido por, no mínimo, um período de duas semanas (CALIXTO, 2020).
Esses episódios são definidos, principalmente, por perda do interesse ou prazer pelas
188

atividades diárias e a presença de humor deprimido durante a maior parte do dia.
Normalmente, esses sintomas são acompanhados por alterações no peso,
alimentação e sono, bem como dificuldades de concentração, tomar decisões e
tendência ao cansaço. Podem ainda ter pensamentos de morte e, em situações
extremas, cometer suicídio (LAMÔNICA, 2019).
Estima-se que aproximadamente 4,4% das pessoas ao redor do mundo sofram
de depressão, sendo mais comum em mulheres (5,1%) do que em homens (3,6%)
(WHO, 2017). Segundo esse mesmo relatório, o Brasil é o segundo país das Américas
com mais frequência de indivíduos com transtornos depressivos, com 5,8% de
acometidos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América com 5,9%. Já em
nível mundial, o Brasil ocupa o quinto lugar em taxas de depressão (DE SOUZA et al.,
2017). Os principais sintomas depressivos agregam-se em quatro conjuntos de
indicadores clínicos: marcadores emocionais (tristeza, isolamento, apatia, crises de
choro, perda da capacidade de experimentar prazer em atividades antes consideradas
agradáveis, sentimentos de desvalia ou culpa inadequados e variação de humor
diurno), cognitivos (distração, diminuição da capacidade de tomada de decisão,
superestimação das perdas sofridas, pessimismo e desesperança), motivacionais
(indiferença diante de novas situações, desinteresse por quaisquer atividades, perda
de afeição por outras pessoas e baixo rendimento acadêmico) e vegetativos ou
motores (fadiga, retardo psicomotor, alterações do apetite ou do peso, insônia e perda
da libido) (APA, 2014).
Os cursinhos pré-vestibulares valem de estressores que potencialmente
comprometem a saúde mental, pois podem ser ilustres de um contexto de competição
e cobrança. Estima-se que 20% de todos universitários ao redor do mundo possuem
algum tipo de transtorno mental. Não obstante, mais de 80% desses transtornos
tiveram início antes da entrada na universidade. Dessa forma, é possível que
características específicas do processo seletivo possam contribuir para o
desenvolvimento do TDM ou de outros transtornos depressivos (SCHÖNHOFEN et
al., 2020).
Portanto, o objetivo deste estudo foi medir a prevalência de sintomas
depressivos e avaliar sua relação com variáveis sociodemográficas, além de analisar
a presença de sofrimento psíquico entre pré-vestibulandos de cursos preparatórios da
cidade de Aracaju (SE) para o ingresso em universidades de todo o Brasil.

189

2. OBJETIVOS

I) Avaliar o perfil social dos jovens vestibulandos de cursos particulares da
cidade de Aracaju/SE; II) Evidenciar a prevalência de indicadores de depressão e
sofrimento psíquico nos estudantes da cidade de Aracaju/SE.

3. MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, exploratório e com abordagem
quantitativa, direcionado aos alunos de cursos preparatórios do município de
Aracaju/SE. A população deste estudo foi composta por 2070 estudantes das referidas
instituições. Para efeito de cálculo amostral, foi encontrado o número de 161 alunos,
com margem de erro de 6,5% com nível de confiança de 95% (GIL, 2008).
A coleta de dados dos alunos foi realizada pelos pesquisadores, por meio de
um questionário sociodemográfico elaborado pelos autores e pelos questionários SelfReporting Questionnaire (SRQ-20) (MARI; WILLIAMS, 1986) e Beck Depression
Inventory (BECK, 1996). Os questionários foram disponibilizados às instituições
através de um formulário online (Google Forms) depois do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido ter sido aceito e preenchido pelos estudantes. O trabalho foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Tiradentes, Aracaju,
Sergipe, com CAAE: 12418519.8.0000.5371.
O SQR-20 destina-se ao rastreamento de transtornos de humor, de ansiedade
e de somatização. É de fácil compreensão sendo possível aplicar para respondentes
de baixo nível de instrução. Além do custo muito baixo, apresenta alto poder
discriminante, ou seja, com boa capacidade de diferenciar corretamente casos de não
casos. Seu resultado apresenta uma suspeita diagnóstica, não permitindo formular
um diagnóstico psiquiátrico (CAVALHEIRO, 2020).
O BDI-II é um dos testes psicológicos existentes internacionalmente mais
utilizados em pesquisa e clínica. É um instrumento de autoaplicação composto por 21
itens, cada um com quatro alternativas cujo objetivo é medir a intensidade da
depressão a partir dos 13 anos até a terceira idade. A aplicação pode ser individual
ou coletiva. Não há um tempo limite para o preenchimento do protocolo, mas em geral,
o BDI-II requer entre 5 e 10 minutos para ser completado. Os escores de sintomas
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ansiosos para o BDI correspondem a: 0-11: sintomas mínimos; 12-19: sintomas leves;
20-35: sintomas moderados; 36-63: sintomas graves (BECK, 1996).
Os dados coletados foram tabulados e digitados na Planilha do Windows
Microsoft Excel Office 2016 e, para realização das análises descritivas e medida de
dispersão (desvio-padrão), foi empregado o aplicativo científico, SPSS 20.0. Para a
análise descritiva das variáveis do estudo foram calculados médias, medianas e
desvios-padrão. Para verificar os tipos de distribuição das variáveis foi aplicado o teste
de Shapiro-Wilk e, para comparação dos grupos, foram utilizados o teste de ANOVA
unidirecional ou teste de Kruskal-Wallis, qui-quadrado corrigido de Yates ou exato de
Fisher, quando pertinentes. O nível de confiança será de 0,05 para erro α e os testes
serão bicaudais.
As variáveis categóricas foram descritas por meio de frequência absoluta e
relativa percentual. As associações entre elas foram testadas por meio dos testes
Exato de Fisher e Qui-Quadrado de Pearson com simulações de Monte-Carlo. As
variáveis contínuas foram descritas por meio de média e desvio padrão. As diferenças
entre medidas de tendência central foram testadas por meio do teste de MannWhitney e do teste de Kruskal-Wallis. O nível de significância adotado foi de 5% e o
software utilizado foi o R Core Team 2020.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os questionários foram aplicados em 161 estudantes entre 18 e 34 anos.
Destaca-se o obstáculo da pandemia pelo vírus Sars-CoV-2, causador da doença
COVID-19, durante o ano vigente da coleta de dados. Contudo, os pesquisadores
optaram por utilizar a plataforma online do Google Forms como solução à situação
adversa. Todos foram submetidos ao Inventário de Depressão de Beck (BDI-II), ao
Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) e a um questionário sociodemográfico criado
pelos autores sobre os domínios funcional-social, pessoal, emocional e condições
especiais.
A amostra foi composta majoritariamente por estudantes do gênero feminino
(75,2%), com média de idade de 19,59 anos (DP- 2,66), aracajuanos (67,7%) e
matriculados em cursinhos pré-vestibular (91,3%). A média de tentativas para
ingressar na faculdade foi 2,30 (DP-1,63). Em relação ao curso desejado, 85,7%
almejam ingressar na faculdade de Medicina e 14,3% em outros cursos (Tabela 1).
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Tabela 1 – Características sociodemográficas - Domínio funcional-social

n

%

Idade

Média

DP

19,59

2,66

2,30

1,63

Sexo
Feminino

121

75,2

Masculino

40

24,8

Sim

109

67,7

Não

52

32,3

3º ano científico

14

8,7

Assistente/Pré-vestibular

147

91,3

Você nasceu em Aracaju?

Curso

Quantas tentativas para ingressar?
Em qual curso você deseja ingressar?
Medicina
Outros

138

85,7

23

14,3

Fonte: Acervo pessoal.
Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP – Desvio Padrão.

Notou-se que mais da metade dos estudantes (55,3%), visando manter um bom
estado físico-mental, fazia exercícios físicos regularmente e ainda, 69,6% deles
possuíam religião. Para mais, 65,8% dos jovens apontaram que os estudos
prejudicam as relações interpessoais com a família e amigos. A vida social se mostrou
satisfatória em 29,2% da amostra, enquanto que 54% responderam “mais ou menos”
e 16,8% discordaram, como destacado na Tabela 2 abaixo.
Tabela 2 – Características sociodemográficas - Domínio pessoal

n

%

112

69,6

49

30,4

89

55,3

72

44,7

Família

106

65,8

Amigos

106

65,8

Parceiro

52

32,3

Filhos

2

1,2

Tem religião?
Sim
Não
Pratica atividade física?
Sim
Não

Média

DP

Seus estudos interferem em suas relações
pessoais?
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Tem vida social satisfatória?
Sim

47

29,2

Mais ou menos

87

54,0

Não

27

16,8

Fonte: Acervo pessoal. Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP –
Desvio Padrão.

Conforme a Tabela 3, pouco menos da metade consome bebida alcoólica
frequentemente (43,5%) e 47,8% consome em ocasiões especiais. Além disso, 47,8%
se sentem pressionados pela família, 16,8% por amigos e 88,2% por eles mesmos.
Devido

à

pandemia

causada

pelo

vírus

Sars-CoV-2,

o

isolamento

e,

consequentemente, as aulas virtuais, surgiram como necessidade no momento.
Entretanto, apenas 7,4% afirmaram se sentir motivados a estudar e 94,6% ficaram
mais nervosos com o vestibular.
Tabela 3 – Características sociodemográficas - Domínio emocional

Com qual frequência você consome bebida
alcoólica?
Não consumo

n

%

14

8,7

Em ocasiões especiais

77

47,8

Frequentemente

70

43,5

Família

77

47,8

Amigos

27

16,8

142

88,2

Motivado a estudar

10

7,4

Nervoso com Vestibular

106

94,6

Confortável em estudar em casa

25

22,1

Média

DP

Sente-se pressionado de alguma maneira?

Eu mesmo
Sente que a pandemia de coronavírus afetou seus
estudos?

Fonte: Acervo pessoal.
Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP – Desvio Padrão.

Pode-se observar na Tabela 4 que o acompanhamento psiquiátrico foi
manifestado em 15,5% da amostra, enquanto 10,6% revelou usar algum tipo de
medicamento para dormir e 8,7% para depressão. Em relação ao Inventário de Beck,
percebeu-se que mais da metade dos estudantes possui algum grau de depressão,
sendo 18,6% grau leve, 25,5% moderado e 15,5% grave. Já o SRQ-20 mostrou que
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a maioria deles também sofre mais psicologicamente, com prevalência de 79,3% da
amostragem.
Tabela 4 – Características sociodemográficas - Condições especiais

Você faz algum acompanhamento psiquiátrico?
Sim

n

%

25

15,5

Não (atualmente)

15

9,3

Não (nunca)

121

75,2

Dormir

17

10,6

Depressão

14

8,7

Mínimo

65

40,4

Leve

30

18,6

Moderado

41

25,5

Grave

25

15,5

>7

119

73,9

≤7

42

26,1

Média

DP

Consome remédio para:

BDI-II

SRQ-20

Fonte: Acervo pessoal.
Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP – Desvio Padrão.

Quanto aos sintomas de depressão avaliados pelo BDI-II, quase metade das
alunas apresentou sintomas de moderado (28,9%) a grave (19%), ao contrário do
sexo masculino, com um quinto de alunos homens somando ambos os graus. Em
concordância com outro estudo realizado em 96 vestibulandos concluintes do Ensino
Médio de instituições públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, Lamônica et
al. (2019) obteve uma maior predominância de sintomas depressivos em meninas,
sendo 37 participantes com sintomas moderados e graves, o que corresponde a
38,54% da amostra. Já entre os meninos, somente 12 participantes apresentaram
sintomas moderados e graves, o que corresponde a 12,5% dessa população.
Teoriza-se que a prevalência de sintomas depressivos entre o sexo feminino
esteja relacionada a características do sistema neuro-hormonal das mulheres e ao
fato destas se sentirem mais afetadas por eventos de vida estressantes, terem maior
preocupação com o autoconhecimento e, consequentemente, por terem maior
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conhecimento de seus estados psicológicos internos (Allgood-Merten et al., 1990;
Lima, 1999; Soares, 1999, como citado por Reppold et al. (2003).
Outro ponto é que mais da metade dos alunos (51,9%) que não moram em sua
cidade natal apresenta grau de moderado a grave em relação a 35,8% dos que moram
na cidade em que nasceu (Tabela 5.1). Em outra pesquisa, realizada com 529
estudantes de pré-vestibular e do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e
privadas na cidade de São Paulo, Rocha et al (2010) evidenciou que os alunos que
residem em casa com mais de três pessoas apresentam mais ocorrência de sintomas
de depressão (57,8%) quando comparados àqueles que residem com menos que isso
(42,2%).
Logo, o trabalho contraria a tese de que estudar em sua cidade natal traz menos
problemas e situações que levam ao desdobramento da depressão, pois muitas vezes
o ambiente familiar não favorece à preparação necessária para se obter sucesso na
prova de vestibular, visto que algumas variáveis devem ser levadas em consideração,
como harmonia do lar e compreensão à rotina exaustiva de estudos desta população.
Segundo Santos et al. (2017), o qual pesquisou índices de estresse em prévestibulandos de Medicina, o transtorno de humor foi o mais observado entre as
comorbidades pesquisadas na amostra analisada em seu trabalho. Além disso,
verificou-se que vestibulandos do sexo feminino e aqueles com mais de três anos de
curso apresentaram fases avançadas do estresse. Supõe-se, então, que o tempo que
cada pré-vestibulando frequenta o cursinho tem estreita relação com o surgimento de
transtornos de humor.
Haja vista que tal grupo de estudantes cresce de modo demasiado à medida
que alguns cursos e instituições de renome se tornam mais concorridos, a
pesquisadora Dias et al. (2020) mostrou que 38,8% dos 36 pré-vestibulandos de
Medicina do município de Mogi das Cruzes-SP estudados já fizeram mais de um ano
de curso preparatório, isto é, uma prevalência alta para uma amostra pequena. O atual
estudo aponta ainda que dois ou mais anos de tentativa para ingressar no curso
desejado trazem mais sintomas depressivos e mais sofrimento psíquico aos
estudantes (Tabelas 5.1 e 6). Dessa forma, presume-se que a relação entre o tempo
de cursinho e o índice de depressão seja diretamente proporcional.
Foi visto também que os alunos desejosos de serem aprovados no vestibular
para Medicina apresentam mais sintomas severos de depressão (42%) comparados
ao restante dos alunos que não escolheram tal curso como opção (34,7%). De acordo
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com Terra et al. (2013), a concorrência elevada dificulta cada vez mais o ingresso nos
cursos superiores, principalmente em cursos como o de Medicina. Portanto, essa fase
intensa e estressante de estudos colabora para o surgimento crescente de doenças
relacionadas à saúde mental nesta população.
Tabela 5.1 – Relação entre as características sociodemográficas e o BDI-II

Mínimo

Leve

Moder
Grave
ado

41
(33,9)
24 (60)

22
(18,2)
8 (20)

35
(28,9)
6 (15)

23
(19)
2 (5)

47
(43,1)
18
(34,6)
1,8
(1,7)

23
(21,1)
7 (13,5)
2,6
(1,9)

28
(25,7)
13
(25,0)
2,8
(1,4)

11
(10,1)
14
(26,9)
2,3
(1,1)

60
(43,5)
5
(21,7)

20
(14,5)
10
(43,5)

36
(26,1)
5
(21,7)

22
(15,9)

pvalor

Sexo, n (%)
Feminino
Masculino

0,010 Q

Você nasceu em Aracaju? n (%)
Sim
Não
Quantas tentativas para ingressar?
Média (DP)
Em qual curso você deseja ingressar?
n (%)
Medicina
Outros

0,044 Q

0,001 K

0,010 Q

3 (13)

Fonte: Acervo pessoal. Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP –
Desvio Padrão. Q – Teste Qui-Quadrado de Pearson com simulações de Monte-Carlo. K – Teste de
Kruskal-Wallis.

De acordo com a amostra, aproximadamente 60% dos estudantes sem religião
tinham grau de moderado a grave contra 33% dos religiosos (Tabela 5.2). Em um
estudo com 405 estudantes de Medicina de uma universidade da cidade de São Paulo,
Serinolli et al. (2015) avaliou a influência da religião nos índices de qualidade de vida
e observou que tais índices no domínio psicológico foram superiores no grupo de
alunos que praticam alguma religião e ainda se configurou como maioria deles
(77,78%).
Além disso, outro estudo mostrou que indivíduos com bem-estar espiritual baixo
e moderado apresentaram o dobro de chances de possuir Transtornos Psiquiátricos
Menores (TPM) e que sujeitos com bem-estar existencial baixo e moderado
apresentaram quase cinco vezes mais TPM (VOLCAN, 2003). Dessa maneira,
acredita-se que a religião possa oferecer proteção à população de jovens estudantes
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ainda antes de entrar para a vida universitária e promover melhor qualidade de vida
dentro da faculdade.
Como podemos observar nas Tabelas 5.2 e 6, 65,2% dos pré-vestibulandos
que praticam atividade física regularmente possuem sinais de sofrimento psíquico e
apenas 20,1% deles apresentam sintomas severos de depressão. Em contrapartida,
os estudantes que não fazem exercícios mostraram sofrimento de 84,7% e mais da
metade deles (54,1%) revelaram sintomas severos de depressão.
Em sintonia, o estudo de Silva et al (2014), o qual contemplou 220 estudantes
da área da saúde em geral, mostrou que há maior percentual de estudantes
sedentários e estes, por sua vez, apresentam mais altos escores de transtornos
psiquiátricos menores (67,4%) do que os 50,3% que não são sedentários (32,6%).
Logo, assegura-se o exercício físico como outro fator de proteção a esta população.
A influência de como esse período interfere nas relações pessoais dos
vestibulandos foi outro dado relevante. Constatou-se, nesta amostra, que 81,1% deles
apresentam sintomas de sofrimento mental (Tabela 6) e quase metade (47,2%) possui
grau de moderado a grave para sintomas depressivos.
O trabalho realizado por Fiorotti et al. (2010), com 229 universitários do curso
de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santos (UFES), mostrou um
resultado de 53,6% para a mesma variável de sofrimento mental. Destarte, o tempo
de cursinho de pré-vestibular, devido à intensa e exaustiva rotina de estudos,
semelhante à dos estudantes de Medicina, confere-lhes fator de risco à saúde mental.
Tabela 5.2 – Relação entre as características sociodemográficas e o BDI-II

Mínim
o

Leve

Moder
ado

Grav
e

pvalor

23
(20,5)
18
(36,7)

14
(12,5)
11
(22,4)

0,017

Tem religião? n (%)
Sim
Não

53
(47,3)
12
(24,5)

22
(19,6)
8 (16,3)

Q

Pratica atividade física? n (%)
Sim
Não

42
(47,2)
23
(31,9)

20
(22,5)
10
(13,9)

17
(19,1)
24
(33,3)

10
(11,2)
15
(20,8)

0,026

31
(29,2)

25
(23,6)

35
(33)

15
(14,2)

<0,00
1Q

Q

Seus estudos interferem em suas
relações pessoais? n (%)
Família

197

Amigos

32
(30,2)

24
(22,6)

30
(28,3)

8 (17)

4 (8,5)

18
(20,7)

29
(33,3)
8
(29,6)

20
(18,9)

0,002

2
(4,3)
15
(17,2)
8
(29,6)

<0,00
1Q

Q

Tem vida social satisfatória? n (%)
Sim
Mais ou menos
Não

33
(70,2)
25
(28,7)
7
(25,9)

4 (14,8)

Fonte: Acervo pessoal. Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP –
Desvio Padrão. Q – Teste Qui-Quadrado de Pearson com simulações de Monte-Carlo. K – Teste de
Kruskal-Wallis.

Dos alunos que referiram se sentir pressionados e apresentaram sintomas
severos de depressão, 45,6% alegaram autocobrança, 52% cobrança familiar e 62,9%
cobrança por amigos. Na Tabela 6, observa-se também que a prevalência de
sofrimento mental em relação ao se sentir pressionado teve destaque significativo:
83,1% pela família, 96,3% pelos amigos e 76,8% por si mesmos.
De acordo com Soares et al (2010), as cobranças pessoais, familiares e sociais
podem provocar transtornos psicológicos prejudiciais ao desempenho acadêmico e à
vida dos estudantes. Segundo o autor, sentimentos como solidão, insegurança e
dúvidas, comuns nesse período de incertezas podem resultar em pânico, sentimentos
de incapacidade e incompetência, desencadeando distúrbios psicofisiológicos ou até
mesmo depressão.
À conturbação da pandemia pela COVID-19, a pesquisa mostrou que 106 prévestibulandos (94,6%) relataram se sentir mais nervosos ao pensar no vestibular;
destes, mais da metade (53,8%) apresentou sintomas depressivos de moderado a
grave e 87,7% indícios de sofrimento psíquico.
Do mesmo modo, o trabalho de Maia et al. (2020), constituído por 619
universitários portugueses, cujo objetivo foi analisar se os níveis de depressão,
ansiedade e estresse nos estudantes se alteraram no período pandêmico (2020),
revelou que os indivíduos apresentaram níveis significativamente mais elevados de
depressão, comparados aos que integraram o estudo no período normal. Sugere-se,
assim, um impacto psicológico negativo da pandemia aos estudantes tanto em cursos
de pré-vestibular como de universidades.
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Tabela 5.3 – Relação entre as características sociodemográficas e o BDI-II

Mínim
o

Leve

Moder
ado

Grav
e

pvalor

17
(22,1)
9
(33,3)
25
(17,6)

0,007

Sente-se pressionado de alguma
maneira? n (%)
21
(27,3)
5
(18,5)
52
(36,6)

5 (18,5)
24
(16,9)

23
(29,9)
8
(29,6)
41
(28,9)

Motivado a estudar

7 (70)

3 (30)

0 (0)

0 (0)

Nervoso com Vestibular

28
(26,4)

21
(19,8)

32
(30,2)

25
(23,6)

Confortável em estudar em casa

17 (68)

5 (20)

0 (0)

3 (12)

Família
Amigos
Eu mesmo

16
(20,7)

Q

0,013
Q

0,002
Q

Sente que a pandemia de coronavírus
afetou seus estudos? n (%)
0,009
Q

0,033
Q

<0,00
1Q

Fonte: Acervo pessoal. Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP –
Desvio Padrão. Q – Teste Qui-Quadrado de Pearson com simulações de Monte-Carlo. K – Teste de
Kruskal-Wallis

Quanto ao acompanhamento psiquiátrico, 64% dos pré-vestibulandos que
estão em seguimento ambulatorial e 60% dos que não fazem acompanhamento
recente apresentam sintomas de moderado a grave da depressão. Já em outro
estudo, o percentual encontrado para estudantes universitários de Medicina que
procuraram ajuda médica foi de apenas 13,3% (VASCONCELOS, 2015).
Ainda dentro do contexto de cuidados com a saúde mental, notou-se que 94,1%
dos pré-vestibulandos que fazem uso de medicamentos de controle especial para
dormir sofrem mentalmente (Tabela 6) e que 76,4% deles possuem grau de moderado
a grave de depressão. Ainda, 78,6% dos alunos que tomam remédios para depressão
dispõem de estágios também altos.
Segundo Cassimiro (2012), o uso de psicofármacos entre estudantes em
período de preparação para vestibular é alto. Em seu estudo com 886 vestibulandos,
constatou-se que 182 alunos (20,5%) faziam uso de algum tipo de psicofármaco,
sendo os antidepressivos mais utilizados. Entretanto, no estudo de Vasconcelos et al
(2015), apenas 11,5% havia usado algum medicamento para tratar tais níveis do
transtorno depressivo. Por tanto, supõe-se que o período que antecede a vida
universitária pode causar maiores danos à saúde mental dos estudantes e piorar os
índices de transtornos depressivos com o tempo, necessitando de mais trabalhos
comparativos sobre o caso.
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Tabela 5.4 – Relação entre as características sociodemográficas e o BDI-II

Mínimo

Leve

Moder
ado

Grave

4 (16)

5 (20)

11
(44)

5 (20)

1 (6,7)

6 (40)

3 (20)

24
(19,8)

24
(19,8)

17
(14,1)

4
(23,5)
6
(42,9)

9
(52,9)
5
(35,7)

pvalor

Faz acompanhamento psiquiátrico? n
(%)
Sim
Não (atualmente)
Não (nunca)

5
(33,3)
56
(46,3)

0,040
Q

Consome remédio para: n (%)
Dormir

1 (5,9)

3 (17,7)

Depressão

3
(21,4)

0 (0)

<0,00
1Q
0,017
Q

Fonte: Acervo pessoal. Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP –
Desvio Padrão. Q – Teste Qui-Quadrado de Pearson com simulações de Monte-Carlo. K – Teste de
Kruskal-Wallis.

Quanto ao nível de sofrimento mental avaliado pelo SRQ-20, observou-se que
81,8% das mulheres apresentam indícios de sofrimento, enquanto na população
masculina essa porcentagem cai para 50%. Outro estudo, realizado entre
universitários de uma IES particular do oeste do Paraná, trouxe um resultado de
sofrimento de 63,8% entre as alunas, comprovando a íntima relação entre o sexo
feminino e a alteração do escore SQR-20 (CAVALHEIRO, 2020).
De acordo com o grupo de alunos que referiu não ter vida social satisfatória e
com o grupo que referiu ter “mais ou menos”, 85,2% e 80,5% demonstraram
sofrimento psíquico, respectivamente; com prevalência para sintomas severos de
depressão de 59,2% e 50,5%, na devida ordem. Por último, aqueles que afirmaram
ter vida social satisfatória ainda mostram alta prevalência de sofrimento com 55,3%,
isto é, mais da metade. Entretanto, menos de 30% deles apresentam sintomas de leve
a grave para depressão, como exposto na Tabela 5.2. Dessa maneira, os alunos que
buscam equilibrar o tempo de estudo com atividades de cunho social se mostram
menos vulneráveis à depressão e a outros transtornos menores comuns.
Quanto ao consumo de bebida alcoólica, os estudantes que bebem
frequentemente tiveram uma prevalência de sofrimento psíquico de 67,1% e aqueles
que bebem apenas em ocasiões especiais, de 75,3%. Já no estudo de Pinheiro
(2017), a dependência de álcool foi afirmada por apenas seis dos 210 respondentes
do grupo de universitários avaliados em sua pesquisa (2,8%).
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Entretanto, dos 116 que responderam à pergunta se já tentaram parar de beber,
27 (23,3%) afirmaram que sim. Tal postura está diretamente relacionada ao consumo
excessivo de álcool que foi relatado por 836 (83,8%) alunos. Dessa forma, estima-se
que o uso de álcool esteja sendo iniciado antes de entrar na faculdade e sendo
agravado pelo estilo de vida, ansiedade, estresse, depressão e baixa autoestima.
Quando cruzados os dados do Inventário de Beck com o SRQ-20, observou-se
que 100% dos alunos com grau grave possuem sofrimento mental. Quase o mesmo
resultado para os alunos que apresentaram grau moderado (97,5%). A amostra revela
ainda que 73,3% dos alunos com grau leve apresentaram sofrimento e 49,2% dos
alunos com grau mínimo também. Conclui-se, então, que o sofrimento mental nesta
população está presente na maior parte dos alunos e agrava a saúde mental dos mais
suscetíveis ao distúrbio depressivo e outros transtornos menores comuns.
Tabela 6 – Relação entre as características sociodemográficas e o SRQ-20

>7

≤7

p-valor

Feminino

99 (81,8)

22 (18,2)

<0,001 F

Masculino

Sexo, n (%)

20 (50)

20 (50)

Quantas tentativas para ingressar? Média (DP)

2,4 (1,7)

1,8 (1,4)

0,029 W

Pratica atividade física? n (%)
Sim

58 (65,2)

31 (34,8)

0,006 F

61 (84,7)

11 (15,3)

Família

86 (81,1)

20 (18,9)

0,005 F

Amigos

86 (81,1)

20 (18,9)

0,005 F

26 (55,3)

21 (44,7)

0,003 Q

Mais ou menos

70 (80,5)

17 (19,5)

Não

23 (85,2)

4 (14,8)

14 (100)

0 (0)

Em ocasiões especiais

58 (75,3)

19 (24,7)

Frequentemente

47 (67,1)

23 (32,9)

Família

64 (83,1)

13 (16,9)

0,012 F

Amigos

26 (96,3)

1 (3,7)

0,003 F

Não
Seus estudos interferem em suas relações
pessoais? n (%)

Tem vida social satisfatória? n (%)
Sim

Com qual frequência você consome bebida
alcoólica? n (%)
Não consumo

0,033 Q

Sente-se pressionado de alguma maneira? n
(%)
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109 (76,8)

33 (23,2)

0,047 F

3 (30)

7 (70)

0,001 F

Nervoso com Vestibular

93 (87,7)

13 (12,3)

0,037 F

Confortável em estudar em casa
Consome algum remédio para: n (%)

14 (56)

11 (44)

0,005 F

16 (94,1)

1 (5,9)

0,045 F

Mínima

32 (49,2)

33 (50,8)

<0,001 F

Leve
Moderada

22 (73,3)

8 (26,7)

40 (97,5)

1 (2,5)

Grave

25 (100)

0 (0)

Eu mesmo
Sente que a pandemia de coronavírus afetou
seus estudos? n (%)
Motivado a estudar

Dormir
BDI, n (%)

Fonte: Acervo pessoal. Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP –
Desvio Padrão. F – Teste Exato de Fisher. Q – Teste Qui-Quadrado de Pearson com simulações de
Monte-Carlo. W – Teste de Mann-Whitney

5. CONCLUSÃO

Através deste estudo, corroborando dados da literatura, pôde-se perceber
elevada prevalência de sintomas depressivos e de sofrimento mental majoritariamente
em mulheres, estudantes com no mínimo dois anos de cursinho de pré-vestibular,
concorrentes de cursos mais visados - como Medicina - e estudantes com vida social
diminuída. Os resultados encontrados revelam ainda a importância de um
acompanhamento psicológico nas escolas e em cursinhos da cidade de Aracaju, visto
que a maioria dos pré-vestibulandos tinham menos de 20 anos, pois auxiliaria em uma
melhor qualidade de vida e manutenção da saúde mental na transição à fase
universitária. É necessário ampliar os estudos sobre depressão em jovens
vestibulandos em razão do alto índice da doença e sofrimento psíquico apresentado,
sobretudo devido à gravidade do transtorno e os danos que ele causa à saúde dos
indivíduos.
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POTENCIAL ANALISANDO ALTURA PATELAR TOMOGRÁFICA
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Joinville, Santa Catarina. Protocolo de ética médica CEP 008-09 e Serviço de
Especialização em Cirurgia de Joelho e Artroscopia do Hospital Marieta Konder
Bornhausen, Itajaí - Santa Catarina
RESUMO: Objetivo: Identificar medidas tomográficas de Altura Patelar Tomográfica
em Repouso, Contração e Flexão que permitam confirmar o diagnóstico e formular
gráficos de probabilidade de luxação patelar em Instabilidades Patelares
Potenciais.Métodos:1.705 membros inferiores foram analisados pelas medidas
tomográficas baseados no Protocolo da Escola Lyonesa Estudo de 921 indivíduos
sendo363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média
de idade de 33,7 ± 11,2 anos distribuídos em 4 grupos: Normal – N (n = 87) joelhos
de indivíduos assintomáticos para os quais foram tomadas as medidas tomográficas
protocolares. Grupo Síndrome Patelar Dolorosa–SPD (n=596) pacientes com clínica
de dor ou falseamento e ausência de critérios maiores positivos nas medidas
tomográficas. Grupo Instabilidade Patelar Potencial–IPP (n=1.070). A estimativa da
diferença entre médias realizada pelo teste t de Student, a diferença entre medianas,
para variáveis de distribuição assimétrica realizada pelo teste de Mann-Whitney e a
comparação das medidas entre o grupos realizado pela Análise da Variância (ANOVA)
e Análise da Variância de Kruskal-Wallis. Curvas ROC foram construídas para estimar
os pontos de corte e respectivos índices de sensibilidade e especificidade em cada
grupo. A probabilidade de luxação foi estimada por meio de regressão logística
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univariada. Foi mensurada em 3D sagital da altura patelar em repouso, contração e
flexão em todos os grupos. Resultados: Observou-se prevalência do desalinhamento
patelar em mulheres (58,7% no grupo IPP e 64,7% no Grupo IPO), A média de idade
dos pacientes da amostra foi de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72 anos) no grupo IPP e de
27,9 + 13,0 anos (16 a 75 anos) no grupo IPO Quando se correlacionou o grupo normal
com os grupos IPP E IPO as três medidas de altura patelar apresentaram índices
semelhantes de sensibilidade e especificidade; mas ao se correlacionar os grupos IPP
e IPO as três apresentaram baixos índices de sensibilidade e especificidade para o
diagnóstico diferencial. Ou seja, bom para dar o diagnóstico, mas não para o
prognóstico. A probabilidade de luxação no grupo IPP foi calculada em cada medida:
ISR (repouso), ISC (contração) e ISF (flexão) Conclusões: O cálculo da altura patelar
tomográfico demonstrou-se eficiente e comprovou que Patela Alta é causa de
instabilidade patelar e predispõem a luxação da mesma. Os gráficos de probabilidade
desenvolvidos podem ser utilizados como preditivos em pacientes que apesar de
instáveis ainda não luxaram suas patelas.
ABSTRACT: Objective: To identify tomographic measurements of Tomographic
Patellar Height at Rest, Contraction and Flexion to confirm the diagnosis and formulate
graphs of the probability of patellar dislocation in Potential Patellar Instabilities.
Methods: 1,705 lower limbs were analyzed by tomographic measurements based on
the Lyonesa School Protocol. Study of 921 individuals, 363 (39.4%) male and 558
(60.6%) females with a mean age of 33.7 ± 11.2 years, distributed into 4 groups:
Normal – N (n = 87) knees of asymptomatic individuals for whom protocol tomographic
measurements were taken. Patellar Pain Syndrome–PDS Group (n=596) patients with
clinical pain or falsification and absence of major positive criteria in tomographic
measurements. Potential Patellar Instability–IPP Group (n=1,070). The estimate of the
difference between means performed by Student's t test, the difference between
medians for variables with asymmetric distribution performed by the Mann-Whitney
test and the comparison of measures between groups performed by Analysis of
Variance (ANOVA) and Analysis of Variance of Kruskal-Wallis. ROC curves were
constructed to estimate the cutoff points and respective indices of sensitivity and
specificity in each group. The probability of dislocation was estimated using univariate
logistic regression. It was measured in 3D sagittal patellar height at rest, contraction
and flexion in all groups. Results: There was a prevalence of patellar misalignment in
women (58.7% in the IPP group and 64.7% in the IPO group). The mean age of the
patients in the sample was 33.6 ± 11.2 years (16 to 72 years) in the IPP group and
27.9 + 13.0 years (16 to 75 years) in the IPO group. When the normal group was
correlated with the IPP and IPO groups, the three measures of patellar height showed
similar indices of sensitivity and specificity; but when correlating the IPP and IPO
groups, the three had low sensitivity and specificity rates for the differential diagnosis.
That is, good for diagnosis, but not for prognosis. The probability of dislocation in the
IPP group was calculated for each measure: ISR (rest), ISC (contraction) and ISF
(flexion) Conclusions: Calculation of CT patellar height it was shown to be efficient and
proved that the High Patella is a cause of patellar instability and predisposes to its
dislocation. The probability graphs developed can be used as predictors in patients
who, despite being unstable, have not dislocated their patellas.
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1. INTRODUÇÃO

A avaliação objetiva da altura patelar para pacientes com desalinhamentos
patelares sempre foi uma necessidade para a ortopedia. Os estudos radiográficos
foram o caminho natural seguido sendo muito bem conduzidos por inúmeros
autores1,2,3,4,5,6,7,8.
Com o advento da Tomografia Axial Computadorizada novo impulso foi dado à
análise da articulação, pois permitiu geração de imagens sem distorção, alta
sensibilidade e especificidade e possibilidade de sobreposição de imagens para
realizar cálculos rotacionais em membros inferiores. Vários autores9,10,11,12 divulgaram
a superioridade do exame para analisar a articulação femoropatelar em extensão,
situação impossível ao Raio-X.
Galland, Walch e Dejour13estabeleceram parâmetros de normalidade. Como
critérios maiores para avaliação subscreveram a displasia troclear, o aumento da TAGT, patelas altas e aumento da báscula (ou inclinação) patelar. Dejour e Mercado e
Fithian e Neyret14,15 apresentaram de maneira muito concisa o tema instabilidade
patelar relatando a experiência francesa em três décadas, ratificando as quatro
principais causas como displasia troclear, TA-GT aumentada, patela alta e patela
inclinada. Especificaram as técnicas radiológicas e tomográficas descrevendo que
elas seriam a razão do sucesso dos cirurgiões franceses.
Segundo esta Escola a patologia femoropatelar mesmo sendo vasta pode ser
dividida em grupos:
Síndrome Patelar Dolorosa: caracterizada pela presença de dores anteriores
sem antecedentes de luxação e sinais radiológicos anormais. Podem ser: a)
Primitivas, quando determinadas por desordens como retração de partes moles,
hiperfrouxidão, tendinites, etc ou b) Secundárias à condrites pós-traumáticas ou
cirúrgicas.
Instabilidade Patelar Potencial: caracterizada pela presença de dores
anteriores sem antecedentes de luxação, porém com parâmetros tomográficos
alterados como displasia troclear, lateralização excessiva da tuberosidade anterior da
tíbia, patela alta, basculada e/ou lateralizada, dados estes presentes isolados ou
associados.
Instabilidade Patelar Objetiva: caracterizada pela presença de pelo menos
um episódio de luxação verdadeira da patela, autenticada pelo paciente, um médico,
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ou por sequela radiológica (avulsão da faceta articular interna ou fratura do côndilo
externo).
Instabilidade Patelar Maior: caracterizada porluxação permanente ou habitual
da patela.
Têm-se ainda os grupos: a) Traumática, b) Tumoral, c) Infecciosa e d) Artrose
externa, com etiologias específicas.
O ponto culminante do desalinhamento femoropatelar é a luxação patelar,
causando alterações na integridade das estruturas mediais.
A dificuldade do ortopedista ao deparar-se com um paciente portador de
patologia femoropatelar, consiste em, após a avaliação clínica, confirmar o
diagnóstico, avaliar objetivamente os desvios prevendo chances de piora do quadro e
estipular terapêutica mais adequada.
Este estudo visa identificar medidas tomográficas que permitam confirmar o
diagnóstico, mensurar desvios para aplicação terapêutica e formular gráficos de
probabilidade de luxação patelar em Instabilidades Patelares Potenciais no
concernente as medidas de Altura Patelar Tomográfica em Repouso, Contração e
Flexão

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliados 2.726 exames de TAC de joelhos de 1.363 pacientes no
período de 03 de julho de 2001 a 14 de dezembro de 2009 com queixa de dor na
região anterior de um ou de ambos os joelhos, sintomáticos há no mínimo seis meses.
Como critérios de exclusão foram utilizados
Idade inferior a 16 anos ou esqueleto imaturo, presença de cirurgia ou fratura
no joelho, luxação femoropatelar traumática, presença de patologia associada no
joelho examinado (artrose, infecção, lesões meniscais e/ou ligamentares, tumores,
alterações reumáticas, entre outras...) e dados incompletos.
Foram excluídos 1.021 exames dos joelhos.
Como controle obteve-se voluntários sem queixas dolorosas e submetidos aos
mesmos critérios de exclusão.
Constituíram a amostra 1.705 medidas tomográficas de 921 indivíduos sendo
363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média de
idade de 33,7 ± 11,2 anos.
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Foram constituídos 4 grupos:
Grupo Normal – N (n = 87) foram analisados joelhos de indivíduos
assintomáticos para os quais foram tomadas as medidas tomográficas protocolares.
Grupo Síndrome Patelar Dolorosa– SPD (n = 596) pacientes com clínica de
dor ou falseamento e ausência de critérios maiores positivos nas medidas
tomográficas.
Grupo Instabilidade Patelar Potencial – IPP (n = 1.070) foram considerados
os pacientes com pelo menos um dos critérios maiores positivos (AST = Ângulo do
sulco troclear, TA-GT = Distância da tuberosidade anterior à garganta da tróclea, ISC
= Altura patelar e BP = Báscula patelar) nas medidas tomográficas.
Os pacientes com luxação da patela formaram o Grupo Instabilidade Patelar
Objetiva – IPO (n = 39).
Foram obtidas por reconstrução tomográfica tridimencional a mensuração das
variáveis da Altura Patelar (IS) pela relação entre o comprimento do tendão patelar e
o comprimento sagital da patela pelo método descrito por Insall e Salvatti. Validadas
em trabalho realizado para esse fim pelo autor16.
Realizado em repouso, contração e flexão (Figuras 1); com valores
considerados como normais pelo protocolo quando abaixo de 1,2.
Figura 1 – A) Imagem de tomografia mostrando a medida da altura patelar em repouso – isr, b)
imagem de tomografia mostrando a medida da altura patelar em contração – isc e c) flexão – isf

Fonte: Centro Diagnóstico por Imagem do Hospital Dona Helena - Joinville/SC

O trabalho foi realizado por três equipes autônomas: um ortopedista
(especializado em patologias do joelho) que selecionou a amostra; um radiologista,
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que calculou as medidas tomográficas baseadas no protocolo pré-estabelecido (sem
ter conhecimentos dos dados clínicos do paciente); e um estatístico que analisou os
dados.
Tratou-se de um estudo observacional, prospectivo, transversal de medidas
tomográficas do joelho.
A estimativa da diferença entre médias, para variáveis de distribuição contínua
foi realizada pelo teste t de Student, a diferença entre medianas, para variáveis de
distribuição assimétrica foi realizada pelo teste de Mann-Whitney.
A comparação das medidas entre o grupo Normal, Síndrome Patelar Dolorosa,
Luxação Patelar Potencial e Luxação Patelar Objetiva foi realizada pela Análise da
Variância (ANOVA) e Análise da Variância de Kruskal-Wallis.
Curvas ROC foram construídas para estimar os pontos de corte e respectivos
índices de sensibilidade e especificidade em cada grupo.
A probabilidade de luxação foi estimada por meio de regressão logística
univariada. O modelo de regressão logística multivariada foi aplicado para identificar
as variáveis mais expressivas para a ocorrência de luxação patelar.
Para todos foram utilizados os testes bicaudais, considerando que as
diferenças podem estar distribuídas para ambos os lados da curva, com nível de
significância mínimo de 5%.
3. RESULTADOS

Constituíram a amostra 1.792 medidas tomográficas de 921 indivíduos sendo
363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média de
idade de 33,7 + 11,2 anos.
De acordo com os padrões de normalidade foram constituídos 4 grupos: Grupo
Normal (N), Grupo Síndrome Patelar Dolorosa (SPD), Grupo Instabilidade Patelar
Potencial (IPP) e Grupo Instabilidade Patelar Objetiva (IPO).
GRUPO NORMAL (N)45 pacientes sendo 14 (31,1%) do gênero masculino e
31 (68,9%) do gênero feminino, dos quais foram realizadas 87 medidas tomográficas.
Nenhum paciente apresentava dor ou falseio. Na tabela 1 estão apresentadas as
medidas tomográficas obtidas nestes pacientes.
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Tabela 1 - Medidas tomográficas no grupo normal

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

ISR

0,88

0,12

0,86– 0,91

0,87

0,57

1,17

ISC

0,98

0,14

0,95 – 1,01

0,98

0,64

1,30

ISF

0,96

0,14

0,93 – 0,99

0,96

0,57

1,30

SÍNDROME PATELAR DOLOROSA (SPD)302 pacientes sendo 117 (38,7%)
do gênero masculino e 185 (61,3%) do gênero feminino, dos quais foram realizados
596 exames de TAC do joelho. Todos os pacientes apresentavam dor e 23 (7,6%)
falseio. Na tabela 2 estão apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes
pacientes.
Tabela 2 - Medidas tomográficas na síndrome patelar dolorosa

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

ISR

0,89

0,12

0,87 – 0,90

0,90

0,48

1,23

ISC

0,98

0,13

0,97 – 0,99

0,98

0,63

1,30

ISF

0,97

0,12

0,96 – 0,98

0,96

0,521

1,31

INSTABILIDADE PATELAR POTENCIAL (IPP)540 pacientes sendo 223
(41,3%) do gênero masculino e 317 (58,7%) do gênero feminino, dos quais foram
realizados 1070 exames de TAC do joelho. Quatrocentos e sessenta e sete pacientes
(86,48%) apresentavam dor e 41 (7,6%) falseamento. A idade foi em média de 33,6 +
11,2 anos (16 a 72 anos). Na tabela 3 estão apresentadas as medidas tomográficas
obtidas nestes pacientes.
Tabela 3 - Medidas tomográficas na instabilidade patelar potencial

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

ISR

0,95

0,14

0,95 – 0,96

0,94

0,46

1,60

ISC

1,06

0,17

1,05 – 1,07

1,05

0,30

1,66

ISF

1,04

0,15

1,03 – 1,05

1,03

0,15

1,57

INSTABILIDADE PATELAR OBJETIVA (IPO)34 pacientes sendo 12 (35,3%)
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do gênero masculino e 22 (64,7%) do gênero feminino, dos quais foram realizados 39
exames de TAC do joelho. Todos apresentavam dor e 19 (61,3%) falseamento. O lado
acometido foi o direito em 14 (41,2%), o esquerdo em 11 casos (32,3%) e bilateral em
09 casos (26,5%). A idade foi em média de 27,9 + 13 anos (16 a 75 anos). Na tabela
4 estão apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes pacientes.
Tabela 4 - Medidas tomográficas na instabilidade patelar objetiva

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

ISR

1,02

0,16

0,96 – 1,07

1,03

0,71

1,39

ISC

1,16

0,20

1,09 – 1,23

1,12

0,82

1,61

ISF

1,14

0,18

1,08 – 1,19

1,13

0,82

1,55

Na comparação entre os grupos objetivou-se qualificar os grupos para saber
quais as medidas seriam as melhores para diferenciá-los e estabelecer o diagnóstico
da instabilidade femoropatelar.
Para as medidas ISR, ISC e ISF observou-se o comportamento diferenciado
para os grupos IPP e IPO (p<0,001) (Gráficos 1, 2 e 3). Caracterizando
compatibilidade das medidas alteradas com joelhos patológicos.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E SPDPELAS CURVAS ROC.
Entre as medidas de altura patelar, nenhuma apresentou índices de sensibilidade e
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especificidade relevantes para o diagnóstico (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1 – CURVA DE ROC - MEDIDAS DE ALTURA PATELAR GRÁFICO 2 – CURVA DE ROC - MEDIDAS DE ALTURA PATELAR

Os grupos demonstrando similaridade nos itens estudados traduzem-se como
não desalinhados pela avaliação tomográfica. COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS
NORMAL E IPPPELAS CURVAS ROC. Entre as medidas de altura patelar, as três
medidas apresentaram índices semelhantes de sensibilidade e especificidade (ISC:
AUC = 0,63, ponto de corte = 1,07, sensibilidade = 44,3%, especificidade = 77,0%;
ISF: AUC = 0,64, ponto de corte = 1,06, sensibilidade = 40,9%, especificidade =
81,6%; ISR: AUC = 0,63, ponto de corte = 0,89, sensibilidade = 63,3%, especificidade
= 59,8%) (Gráfico 2). COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E IPOPELAS
CURVAS ROC. Entre as medidas de altura patelar, as três apresentaram índices
semelhantes de sensibilidade e especificidade (ISC: AUC = 0,76, ponto de corte =
1,06, sensibilidade = 66,7%, especificidade = 73,6%; ISF: AUC = 0,78, ponto de corte
= 1,06, sensibilidade = 64,1%, especificidade = 81,6%; ISR: AUC = 0,73, ponto de
corte = 0,97, sensibilidade = 66,7%, especificidade = 78,2%) (Gráfico 3).
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GRÁFICO 3 – CURVA DE ROC - MEDIDAS DE ALTURA PATELAR GRÁFICO 4– CURVA DE ROC - MEDIDAS DE ALTURAS PATELARES

COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS IPP E IPO PELAS CURVAS ROC.Entre
as medidas de altura patelar, as três apresentaram baixos índices de sensibilidade e
especificidade para o diagnóstico diferencial (ISC: AUC = 0,63, ponto de corte = 1,06,
sensibilidade = 66,7%, especificidade = 54,0%; ISF: AUC = 0,66, ponto de corte = 1,1,
sensibilidade = 59,1%, especificidade = 69,062 ISR: AUC = 0,73, ponto de corte =
0,99, sensibilidade = 61,5%, especificidade = 63,9%) (Gráfico 4).
Na tabela 5 estão apresentadas a comparação das medidas tomográficas nos
grupos IPP e IPO.
Tabela 5 - Medidas tomográficas na ipp e ipo

IPP

ISR

Média
Mediana
0,94

ISC
ISF

IPO
/

0,46 – 1,60

Média
Mediana
1,03

1,05

0,30 – 1,66

1,03

0,15 – 1,57

DP/Min-Max

/

DP/Min-Max p
0,71 – 1,39

< 0,01**

1,12

0,82 – 1,61

< 0,01**

1,13

0,82 – 1,55

< 0,01**

*Teste t de Student **Teste de Mann-Whitney.

RISCO DE LUXAÇÃO Para estimar o risco de luxação de acordo com as
medidas tomográficas foi aplicado o modelo de regressão logística, que apresenta as
probabilidades de 0% a 100% de ocorrência de luxação de acordo com os valores da
medida tomográfica. O gráfico 5 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de
acordo com a medida ISR. Observa-se que com medidas superiores a 1 a
probabilidade de luxação vai se elevando chegando a quase 30% com medida igual a
1,8.
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GRÁFICO 5 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A ISRGRÁFICO 6 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A ISC

O gráfico 6 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a
medida ISC. Observa-se que com medidas superiores a 1 a probabilidade de luxação vai
se elevando chegando a um pouco mais de 20% com medida igual a 1,8.
O gráfico 7 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a
medida ISF. Observa-se que com medidas superiores a 1 a probabilidade de luxação
vai se elevando chegando a quase 40% com medida igual a 1,8.

GRÁFICO 7 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A ISF

4. DISCUSSÃO

Há necessidade de entendimento de como se originam as patologias e qual
seria a maneira mais eficaz de solucioná-la. Autores tentaram de maneira objetiva
quantificar as alterações presentes nesta articulação que promovem dores,
instabilidade e até mesmo perda da relação articular quando ocorre a luxação com
intenção de melhora clínica, ganho de autonomia e mesmo premeditando a
degeneração artrósica futura.
Neste estudo, foi acrescida inovação possível nos dias atuais que é a
mensuração em 3D sagital da altura patelar seguindo os critérios de Insal e SalvattiI
(1971)5 (relação da medida do tendão patelar com o maior comprimento da patela),
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mas em extensão (repouso e contração) e flexão a 15º.
A distribuição da amostragem se deu pela ocorrência da luxação patelar
(Instabilidade Patelar Objetiva) ou das alterações diagnosticadas pelo estudo
tomográfico com uma ou mais dos critérios maiores (Instabilidade Patelar Potencial).
Em termos clínicos observou-se dor em todos os três grupos, mas o falseio
esteve presente em 7,6% no Grupo Síndrome Patelar Dolorosa (SPD), 7,6% no Grupo
Instabilidade Potencial (IPP) e 61,3% no Grupo Instabilidade Patelar Objetiva (IPO).
Observou-se prevalência do desalinhamento patelar em mulheres (58,7% no
grupo

IPP

e

64,7%

no

Grupo

IPO),

o

que

está

de

acordo

com

a

literaturainternacional17e nacional18, excetuando-se Hughston (1968)3 e Reikeras et al.
(1990)19que não encontraram diferença estatística entre os gêneros.
Nesta amostra houve predomínio de acometimento no joelho direito e
bilateralidade observada no grupo de pacientes com Instabilidade Patelar Objetiva.
Schutzer (1986)11também observou bilateralidade.
A média de idade dos pacientes da amostra foi de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72
anos) no grupo IPP e de 27,9 + 13,0 anos (16 a 75 anos) no grupo IPO concordando
com McNally (2001)20que afirma na literatura e em sua amostra que a maioria dos
pacientes são do gênero feminino e os sintomas ocorrem mais freqüentemente na
segunda e terceira décadas. Percebeu-se uma tendência do grupo IPO procurar
auxílio mais precocemente pela própria luxação patelar ser uma ocorrência mais
consistente do ponto de vista sintomatológico.
Segundo Kettelkamp (1981)21pode ser difícil detectar desalinhamento somente
com o exame físico; logo, é preciso avaliar objetivamente esta articulação e estruturas
relacionadas para elucidar a etiologia do desalinhamento femoropatelar na dor
anterior do joelho.
A maioria das incidências radiológicas especiais para a articulação
femoropatelar propostas são ineficazes e não confiáveis para mostrar a articulação
com flexão do joelho inferior a 30º10,11. A patela potencialmente instável tem maior
probabilidade de sofrer centralização com o aumento da flexão sendo deslocada de
encontro ao sulco intercondileano traduzindo uma imagem radiográfica da articulação
femoropatelar muito próxima do normal. Portanto pequenas anormalidades no
alinhamento patelar podem passar despercebidas em flexão.
A tomografia computadorizada com quadríceps contraído pode evidenciar uma
qualidade mais sutil nos casos de desalinhamento femoropatelar mostrando
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agravamento deste quando comparado com a tomografia computadorizada com
quadríceps relaxado22,23,24,25,26.
Concluíram contrariamente os autores Martínez et al. (1996)10considerando
serem desnecessários dois exames, dando prioridade ao exame em relaxamento por
ser de mais fácil execução.
Luyckx et al.27testaram a hipótese de que a patela alta leva a uma situação
menos favorável em termos de força de contato femoropatelar, área de contato e
pressão de contato. Demonstraram que a posição normal da patela foi associada a
pressões mais baixas contrariamente a pacientes com patela alta.
A medida da altura patelar por tomografia computadorizada em 3D baseou-se
na coleta em perfil radiográfica sugerida pelo método de Insall e Salvatti (1971) onde
a relação de comprimento entre tendão patelar e patela tem padrão de 1,02 ± 0,13mm,
mas no original depende da posição do fêmur. Segundo o protocolo, se medida
ultrapassar a relação em 20% poder-se-á denominar patela alta. Neste caso foram
efetuadas as medidas em repouso, contração e flexão sendo o mais sensível e
específico o ISC (altura patelar em contração).
Quando se correlacionou o grupo normal com os grupos IPP E IPO as três
medidas de altura patelar apresentaram índices semelhantes de sensibilidade e
especificidade; mas ao se correlacionar os grupos IPP e IPO as três apresentaram
baixos índices de sensibilidade e especificidade para o diagnóstico diferencial. Ou
seja, bom para dar o diagnóstico, mas não para o prognóstico.
A probabilidade de luxação no grupo IPP foi calculada em cada medida: ISR
(repouso) = A probabilidade de luxação elevou-se a quase 30% com medida igual a
1,8.
ISC (contração) = Com medida igual a 1,8 a probabilidade de luxação chegou
a um pouco mais de 20%.
ISF (flexão) = Observou-se com medida igual a 1,8 que a probabilidade de
luxação foi se elevando chegando a quase 40 %.
Na literatura existe concordância com o achado desta amostra, visto ser
corroborado como critério maior na etiologia da instabilidade femoropatelar.
Redziniak et al.28 descrevem a instabilidade femoropatelar como uma condição
relativamente difícil de tratar já que o manejo da patologia deve levar em conta a
anatomia da articulação e das suas estruturas de estabilização. É importante entender
a anatomia básica e a biomecânica dessa condição, a classificação dos diferentes
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tipos de instabilidade patelar, variando apresentações e técnicas de diagnóstico e de
critérios, incluindo os tipos de exames de imagem que podem ser úteis na
determinação do curso final do tratamento29.

5. CONCLUSÕES

O cálculo da altura patelar tomográfico demonstrou-se eficiente e comprovou
que:
•

Patela alta é causa de instabilidade patelar e predispõem a luxação da

mesma.
•

Os gráficos de probabilidade desenvolvidos podem ser utilizados como

preditivos em pacientes que apesar de instáveis ainda não luxaram suas patelas.
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CAPÍTULO 15
RISCO DE LUXAÇÃO PATELAR EM JOELHOS COM INSTABILIDADE PATELAR
POTENCIAL - ANÁLISE DE BÁSCULA E DESVIOS EM REPOUSO, CONTRAÇÃO E
FLEXÃO
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Trabalho realizado no Centro Diagnóstico por Imagem do hospital Dona Helena,
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RESUMO: Objetivo: Identificar medidas tomográficas que permitam confirmar o
diagnóstico, mensurar desvios para aplicação terapêutica e formular gráficos de
probabilidade de luxação patelar em Instabilidades Patelares Potenciais no
concernente a báscula e desvios patelares em repouso, contração e flexão de joelho.
Métodos: 1.705 membros inferiores foram analisados pelas medidas tomográficas
baseados no Protocolo da Escola Lyonesa. Estudo de 921 indivíduos sendo 363
(39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média de idade
de 33,7 ± 11,2 anos distribuídos em 4 grupos: Normal – N (n = 87) joelhos de
indivíduos assintomáticos para os quais foram tomadas as medidas tomográficas
protocolares. Grupo Síndrome Patelar Dolorosa–SPD (n=596) pacientes com clínica
de dor ou falseamento e ausência de critérios maiores positivos nas medidas
tomográficas. Grupo Instabilidade Patelar Potencial–IPP (n=1.070). A estimativa da
diferença entre médias realizada pelo teste t de Student, a diferença entre medianas,
para variáveis de distribuição assimétrica realizada pelo teste de Mann-Whitney e a
comparação das medidas entre osgrupos realizado pela Análise da Variância
(ANOVA) e Análise da Variância de Kruskal-Wallis.Curvas ROC foram construídas
para estimar os pontos de corte e respectivos índices de sensibilidade e especificidade
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em cada grupo.A probabilidade de luxação foi estimada por meio de regressão
logística univariada. Foi mensurada em 3D sagital da altura patelar em repouso,
contração e flexão em todos os grupos. Resultados: Observou-se prevalência do
desalinhamento patelar em mulheres (58,7% no grupo IPP e 64,7% no Grupo IPO), A
média de idade dos pacientes da amostra foi de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72 anos) no
grupo IPP e de 27,9 + 13,0 anos (16 a 75 anos) no grupo IPO Na análise das medidas
mais significativas, no grupo IPP observou-se que a BPM apresentou os maiores
índices de sensibilidade e especificidade. Portanto, para o diagnóstico é a melhor (p
< 0, 001). Para avaliar a probabilidade de luxação patelar na análise de regressão
logística, de igual forma, considerando como variável dependente a IPO (comparada
a IPP) e as medidas tomográficas como variáveis independentes observou-se que as
medidas selecionadas como mais significativas foram as médias de báscula e desvio
(BPM: OR = 1,07 IC 95% = 1,03 – 1, 11; DPM: OR = 1,12, IC 95% = 1,05 – 1,18; p <
0,001). Conclusões: Entre os dados de báscula e desvios o mais sensível e
específico para dar o diagnóstico de instabilidade patelar potencial foi a Báscula
Patelar Média. Os dados mais sensíveis e específicos para avaliar probabilidade de
luxação patelar são a média das básculas (BPM) e a média dos desvios (DPM). É
possível elaborar tabelas de probabilidade de luxação em pacientes portadores de
Instabilidade Patelar Potencial nas medidas da báscula e desvio da patela para o risco
de luxação. Nossos resultados permitem qualificar, quantificar bem como dar
prognóstico numérico porcentual da possível luxação patelar em pacientes com
desalinhamento patelar.
ABSTRACT: Objective: To identify tomographic measurements that allow confirming
the diagnosis, measure deviations for therapeutic application and formulate graphs of
the probability of patellar dislocation in Potential Patellar Instabilities regarding the tilt
and patellar deviations at rest, contraction and knee flexion. Methods: 1,705 lower
limbs were analyzed by tomographic measurements based on the Lyonesa School
Protocol. Study of 921 individuals, 363 (39.4%) males and 558 (60.6%) females with a
mean age of 33.7 ± 11.2 years, distributed into 4 groups: Normal – N (n = 87) knees
of asymptomatic individuals for whom protocol tomographic measurements were
taken. Patellar Pain Syndrome–PDS Group (n=596) patients with clinical pain or
falsification and absence of major positive criteria in tomographic measurements.
Potential Patellar Instability Group–IPP (n=1.070). The estimate of the difference
between means performed by Student's t test, the difference between medians for
variables with asymmetric distribution performed by the Mann-Whitney test and the
comparison of measures between groups performed by Analysis of Variance (ANOVA)
and Analysis of Variance of Kruskal-Wallis. ROC curves were constructed to estimate
cutoff points and respective sensitivity and specificity indices for each group. The
probability of dislocation was estimated using univariate logistic regression.It was
measured in 3D sagittal patellar height at rest, contraction and flexion in all groups.
Results: There was a prevalence of patellar misalignment in women (58.7% in the IPP
group and 64.7% in the IPO group). The mean age of the patients in the sample was
33.6 ± 11.2 years (16 to 72 years) in the IPP group and 27.9 + 13.0 years (16 to 75
years) in the IPO group in the analysis of the most significant measures, in the IPP
group, it was observed that BPM had the highest indices of sensitivity and specificity.
Therefore, for diagnosis it is the best (p < 0.001). To assess the probability of patellar
dislocation in the logistic regression analysis, likewise, considering IPO as a dependent
variable (compared to IPP) and tomographic measurements as independent variables,
it was observed that the measures selected as the most significant were the scale
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means and deviation (BPM: OR = 1.07 95% CI = 1.03 – 1.11; DPM: OR = 1.12, 95%
CI = 1.05 – 1.18; p < 0.001). Conclusions: Among the data on scale and deviation,
the most sensitive and specific to diagnose potential patellar instability was the Medium
Patellar Scale. The most sensitive and specific data to assess the probability of patellar
dislocation are the mean of the scales (BPM) and the mean of the deviations (DPM).
It is possible to prepare tables of probability of dislocation in patients with Potential
Patellar Instability in the measurements of the scale and patellar deviation for the risk
of dislocation. Our results allow us to qualify, quantify as well as give a numerical
prognosis of the percentage of possible patellar dislocation in patients with patellar
misalignment.
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1. INTRODUÇÃO
Em estudos de imagem para instabilidades patelares1,2,3,4indicaram a
necessidade de avaliação das influências dinâmicas da contração do quadríceps em
relação à congruência da articulação femoropatelar com menos de 25 graus de flexão,
pois aos primeiros graus de flexão dos joelhos, o compartimento femoropatelar escapa
à exploração radiográfica convencional, ocorrendo nesta fase a luxação. A tomografia
axial computadorizada (TAC) permite examinar esta articulação neste grau de flexão.
Galland, Walch e Dejour5estabeleceramcomo critérios maiores a displasia
troclear, o aumento da TA-GT, patelas altas e aumento da báscula (ou inclinação)
patelar complementado por Nove-Josserand e Dejour6, com o estudo em contração
do quadríceps deixando este estudo dinâmico e funcional.
Segundo esta Escola a patologia femoropatelar mesmo sendo vasta pode ser
dividida em grupos:
Síndrome Patelar Dolorosa: caracterizada pela presença de dores anteriores
sem antecedentes de luxação e sinais radiológicos anormais.
Instabilidade Patelar Potencial: caracterizada pela presença de dores
anteriores sem antecedentes de luxação, porém com parâmetros tomográficos
alterados isolados ou associados.
Instabilidade Patelar Objetiva: caracterizada pela presença de pelo menos
um episódio de luxação verdadeira da patela, autenticada pelo paciente, um médico,
ou por seqüela radiológica (avulsão da faceta articular interna ou fratura do côndilo
externo).
Instabilidade Patelar Maior: caracterizada porluxação permanente ou habitual
da patela.
Têm-se ainda os grupos: a) Traumática, b) Tumoral, c) Infecciosa e d) Artrose
externa, com etiologias específicas.
O ponto culminante do desalinhamento femoropatelar é a luxação patelar,
causando alterações na integridade das estruturas mediais.
A dificuldade do ortopedista ao deparar-se com um paciente portador desta
patologia consiste em, após a avaliação clínica, confirmar o diagnóstico, avaliar
objetivamente os desvios prevendo chances de piora do quadro e estipular terapêutica
mais adequada.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliados 2.726 exames de TAC de joelhos de 1.363 pacientes no
período de 03 de julho de 2001 a 14 de dezembro de 2009 com queixa de dor na
região anterior de um ou de ambos os joelhos, sintomáticos há no mínimo seis meses.
Como critérios de exclusão foram utilizados idade inferior a 16 anos ou
esqueleto imaturo, presença de cirurgia ou fratura no joelho, luxação femoropatelar
traumática, presença de patologia associada no joelho examinado (artrose, infecção,
lesões meniscais e/ou ligamentares, tumores, alterações reumáticas, entre outras...)
e dados incompletos.
Foram excluídos 1.021 exames dos joelhos.
Como controle obteve-se voluntários sem queixas dolorosas e submetidos aos
mesmos critérios de exclusão.
Constituíram a amostra 1.705 medidas tomográficas de 921 indivíduos sendo
363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média de
idade de 33,7 ± 11,2 anos.
Foram constituídos 4 grupos:
Grupo Normal – N (n = 87) foram analisados joelhos de indivíduos
assintomáticos para os quais foram tomadas as medidas tomográficas protocolares.
Grupo Síndrome Patelar Dolorosa– SPD (n = 596) pacientes com clínica de dor
ou falseamento e ausência de critérios maiores positivos nas medidas tomográficas.
Grupo Instabilidade Patelar Potencial – IPP (n = 1.070) foram considerados os
pacientes com pelo menos um dos critérios maiores positivos (AST = Ângulo do sulco
troclear, TA-GT = Distância da tuberosidade anterior à garganta da tróclea,ISC =
Altura patelar e BP = Báscula patelar) nas medidas tomográficas.
Os pacientes com luxação da patela formaram o Grupo Instabilidade Patelar
Objetiva – IPO (n = 39).
Foram obtidas e mensuradas as seguintes variáveis com respectivos
valores normais: Báscula Patelar (BP) 11,8º ± 5,7º em repouso (BPR), de 13,4º ± 5,6º
em contração (BPC), média de 12,4º ± 5,3º e Flexão (BPF)de 10º ± 6º. Desvio Patelar
(DP) inferior à 3,5 mm em repouso (DPR), inferior à 6,5 mm em contração (DPC),
inferior a 2,5 mm em flexão (DPF) emédia. (Figura 1)
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FIGURA 1 - A) BÁSCULA PATELAR COM O QUADRÍCEPS RELAXADO(BPR),
B) BÁSCULA PATELAR COM CONTRAÇÃO DO QUADRÍCEPS(BPC),
C)BÁSCULA PATELAR COM FLEXÃO DO JOELHO 15º (BPF),
D)DESVIO PATELAR EM REPOUSO(DPR),
E) DESVIO PATELAR EM CONTRAÇÃO(DPC),
F) DESVIO PATELAR COM FLEXÃO(DPF)

O trabalho foi realizado por três equipes autônomas: um ortopedista
(especializado em patologias do joelho) que selecionou a amostra; um radiologista,
que calculou as medidas tomográficas baseadas no protocolo pré-estabelecido (sem
ter conhecimentos dos dados clínicos do paciente); e um estatístico que analisou os
dados.
Trata-se de um estudo observacional, prospectivo e transversal de medidas
tomográficas do joelho.
A estimativa da diferença entre médias, para variáveis de distribuição contínua
foi realizada pelo teste t de Student, a diferença entre medianas, para variáveis de
distribuição assimétrica foi realizada pelo teste de Mann-Whitney.
A comparação das medidas entre o grupo Normal, Síndrome Patelar Dolorosa,
Luxação Patelar Potencial e Luxação Patelar Objetiva foi realizada pela Análise da
Variância (ANOVA) e Análise da Variância de Kruskal-Wallis.
Curvas ROC foram construídas para estimar os pontos de corte e respectivos
índices de sensibilidade e especificidade em cada grupo.
A probabilidade de luxação foi estimada por meio de regressão logística
univariada. O modelo de regressão logística multivariada foi aplicado para identificar
as variáveis mais expressivas para a ocorrência de luxação patelar.
Para todos foram utilizados os testes bicaudais, considerando que as
diferenças podem estar distribuídas para ambos os lados da curva, com nível de
significância mínimo de 5%.

3. RESULTADOS

Constituíram a amostra 1.792 medidas tomográficas de 921 indivíduos sendo
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363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média de
idade de 33,7 + 11,2 anos.
GRUPO NORMAL (N)45 pacientes sendo 14 (31,1%) do gênero masculino e
31 (68,9%) do gênero feminino, dos quais foram realizadas 87 medidas tomográficas.
Nenhum paciente apresentava dor ou falseio. Na tabela 1 estão apresentadas as
medidas tomográficas obtidas nestes pacientes.
Tabela 1 – Medidas tomográficas no grupo normal

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

BPR

9,6

3,5

8,9 – 10,3

10,0

2,0

16,0

BPC

10,2

3,8

9,3 – 11,0

10,0

0,0

17,0

BPF

6,5

3,1

5,8 – 7,1

7,0

0,0

15,0

BPM

14,7

5,0

13,6 – 15,7

14,5

3,0

23,5

DPR

2,0

2,3

1,6 – 2,5

1,9

-4,5

11,3

DPC

4,7

2,7

4,2 – 5,3

4,6

0,0

13,0

DPM

4,4

3,1

3,8 – 5,1

3,7

-0,7

13,5

DPF

-1,1

1,8

-1,5 - -0,7

-1,4

-4,7

5,4

SÍNDROME PATELAR DOLOROSA (SPD)302 pacientes sendo 117 (38,7%)
do gênero masculino e 185 (61,3%) do gênero feminino, dos quais foram realizados
596 exames de TAC do joelho. Todos os pacientes com Síndrome Patelar Dolorosa
apresentavam dor e 23 (7,6%) falseio. Na tabela 2 estão apresentadas as medidas
tomográficas obtidas nestes pacientes.
Tabela 2 – Medidas tomográficas na síndrome patelar dolorosa

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

BPR

8,7

3,5

8,4 – 8,9

9,0

0,0

16,0

BPC

9,6

4,1

9,2 – 9,9

10,0

0,0

17,0

BPF

6,3

2,9

6,0 – 6,5

6,0

0,0

15,0

BPM

13,4

5,2

13,0 – 13,9

13,5

0,0

24,5

DPR

1,8

2,5

1,6 – 2,0

1,7

-6,6

11,5

DPC

4,2

2,7

4,0 – 4,4

4,0

-4,1

14,3

DPM

3,9

3,5

3,6 – 4,2

3,5

-8,7

16,9

DPF

-1,3

1,7

-1,5 - -1,2

-1,6

-7,0

6,6
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INSTABILIDADE PATELAR POTENCIAL (IPP)pacientes sendo 223 (41,3%) do
gênero masculino e 317 (58,7%) do gênero feminino, dos quais foram realizados
1070exames de TAC do joelho. Quatrocentos e sessenta e sete pacientes (86,48%)
com Instabilidade Patelar Potencial apresentavam dor e 41 (7,6%) falseamento. A
idade foi em média de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72 anos).
Na tabela 3 estão apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes pacientes.
Tabela 3 – Medidas tomográficas na instabilidade patelar potencial

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

BPR

14,1

5,9

13,7 – 14,4

14,0

0,0

43,0

BPC

16,5

7,4

16,1 – 17,0

16,0

0,0

51,0

BPF

8,7

4,5

8,4 – 9,0

8,0

0,0

43,0

BPM

22,4

9,2

21,8 – 22,9

21,5

0,0

68,5

DPR

4,1

3,4

3,9 – 4,3

3,6

-4,0

20,0

DPC

7,1

3,6

6,8 – 7,2

6,7

-2,9

24,0

DPM

7,6

5,0

7,3 – 7,9

7,2

-4,7

31,7

DPF

-0,3

2,5

-0,5 - -0,2

0,0

-7,9

19,5

INSTABILIDADE PATELAR OBJETIVA (IPO)34 pacientes sendo 12 (35,3%)
do gênero masculino e 22 (64,7%) do gênero feminino, dos quais foram realizados 39
exames de TAC do joelho. Todos os pacientes com Instabilidade Patelar Objetiva
apresentavam dor e 19 (61,3%) falseios. O lado acometido foi o direito em 14 (41,2%),
o esquerdo em 11 casos (32,3%) e bilateral em 09 casos (26,5%). A idade foi em
média de 27,9 + 13 anos (16 a 75 anos). Na tabela 4 estão apresentadas as medidas
tomográficas obtidas nestes pacientes.
Tabela 4 – Medidas tomográficas na instabilidade patelar objetiva

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

BPR

22,2

9,1

19,2 – 25,1

20,0

6,0

38,0

BPC

27,5

11,0

24,0 – 31,1

27,0

7,0

50,0

BPF

11,8

6,9

9,5 – 14,0

9,0

2,0

30,0

BPM

35,9

14,3

31,3 – 40,5

35,0

9,5

62,0

DPR

9,7

6,1

7,7 – 11,7

10,5

-1,2

22,0

DPC

12,3

5,4

10,6 – 14,1

12,4

2,2

21,2

DPM

15,9

8,5

13,1 – 18,6

16,5

1,0

30,7

DPF

2,0

4,9

0,4 – 3,6

0,0

-4,6

13,7
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Na comparação entre os grupos objetivou-se qualificar os grupos para saber
quais as medidas seriam as melhores para diferenciá-los e estabelecer o diagnóstico
da instabilidade femoropatelar.
Para a medida BPR, igualmente, as medidas foram superiores nos grupos IPO
e IPP (p < 0,001) e semelhante entre os grupos normal e SPD (p = 0,22) (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1 – COMPORTAMENTO DA BPR NOS GRUPOS (EM GRAUS)GRÁFICO 2 – COMPORTAMENTO DA BPC NOS GRUPOS (EM GRAUS)

O mesmo se observou para as medidas BPC, BPF e BPM (Gráficos 2, 3 e 4).
Verificou-se o comportamento diferenciado das medidas nos grupos IPP e IPO
caracterizando compatibilidade das medidas alteradas com joelhos patológicos.
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GRÁFICO 3 – COMPORTAMENTO DA BPF NOS GRUPOS (EM GRAUS GRÁFICO 4– COMPORTAMENTO DA BPM NOS GRUPOS (EM GRAUS)

Para as medidas DPR, DPC, DPM e DBF observou-se o mesmo
comportamento, valores maiores nos grupos IPO e IPP (p < 0, 001) e semelhantes
entre os grupo Normal e SPD (p > 0,05) (Gráficos 5, 6, 7 e 8)
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COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E SPDPELAS CURVAS
ROC. Na comparação entre o grupo Normal e SPD entre as medidas de báscula e
desvio nenhuma delas apresentou índices de sensibilidade e especificidade
relevantes para o diagnóstico.
Os grupos demonstrando similaridade nos itens estudados traduzem-se como
não desalinhados pela avaliação tomográfica.
COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E IPP PELAS CURVAS ROC.
Na comparação entre o grupo normal e IPP entre as medidas de báscula, as medidas
BPC e BPM apresentaram as maiores áreas sob a curva (p < 0,001) indicando maiores
índices de sensibilidade e especificidade (BPC: AUC = 0,77, ponto de corte = 16,0,
sensibilidade = 48,1%, especificidade = 96,6%; BPM: AUC = 0,76, ponto de corte =
23,0, sensibilidade = 43,7, especificidade = 98,9%) (Gráfico 9A).
Entre as medidas de desvio, as medidas DPC, DPR e DPM apresentaram as
maiores áreas sob a curva (p < 0,001) indicando maiores índices de sensibilidade e
especificidade (DPC: AUC = 0,70, ponto de corte = 4,8, sensibilidade = 73,8%,
especificidade = 62,1%; DPR: AUC = 0,69, ponto de corte = 2,2, sensibilidade =
70,9%, especificidade = 63,2%; DPM: AUC = 0,71, ponto de corte = 6,15, sensibilidade
= 58,6, especificidade = 79,3%) (Gráfico 9B)
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GRÁFICO 9 – CURVA DE ROC – A) MEDIDAS DE BÁSCULAS (N versus IPP)
B) MEDIDAS DE DESVIO (N versus IPP)

COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E IPO PELAS CURVAS ROC.
Na comparação entre o grupo normal e IPO entre as medidas de báscula, todas, com
exceção da BPF, apresentaram índices de sensibilidade e especificidade relevantes
para o diagnóstico (BPC: AUC = 0,94, ponto de corte = 15,0 sensibilidade = 84,6%,
especificidade = 89,7%; BPR: AUC = 0,90, ponto de corte = 15,0, sensibilidade =
69,2%, especificidade = 97,7%; BPM: AUC = 0,86, ponto de corte = 16,9, sensibilidade
= 84,6%, especificidade = 85,1%) (Gráfico 10A).
Entre as medidas de desvio, todas, com exceção da DPF, apresentaram
índices de sensibilidade e especificidade relevantes para o diagnóstico (DPC: AUC =
0,88, ponto de corte = 9,5, sensibilidade = 71,8%, especificidade = 94,3%; DPR: AUC
= 0,84, ponto de corte = 4,1, sensibilidade = 82,1%, especificidade = 86,2%; DPM:
AUC = 0,86, ponto de corte = 6,9, sensibilidade = 84,6%, especificidade = 85,1%
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(Gráfico 10B).
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GRÁFICO 10 – CURVA DE ROC A) MEDIDAS DE BÁSCULAS (N versus IPO)
B) MEDIDAS DE DESVIOS (N versus IPO)

COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS IPP E IPO PELAS CURVAS ROC. Na
comparação entre o grupo IPP e IPO entre as medidas de báscula, com exceção da
BPF, todas, apresentaram índices de sensibilidade e especificidade relevantes para o
diagnóstico (BPC: AUC = 0,78, ponto de corte = 23,0 sensibilidade = 66,7%,
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especificidade = 83,7%; BPR: AUC = 0,75, ponto de corte = 24,0, sensibilidade =
43,6%, especificidade = 95,8%; BPM: AUC = 0,77, ponto de corte = 29,0, sensibilidade
= 64,1%, especificidade = 78,8%) (Gráfico 11A).
Entre as medidas de desvio, todas, com exceção da DPF, apresentaram
índices de sensibilidade e especificidade relevantes para o diagnóstico (DPC: AUC =
0,77, ponto de corte = 10,1, sensibilidade = 69,2%, especificidade = 83,3%; DPR: AUC
= 0,77, ponto de corte = 9,8, sensibilidade = 59,0%, especificidade = 94,1%; DPM:
AUC = 0,78, ponto de corte = 14,7, sensibilidade = 61,5%, especificidade = 92,8%
(Gráfico 11B).
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GRÁFICO 11 – CURVA DE ROC A) MEDIDAS DE BÁSCULAS (IPP versus IPO)
B) MEDIDAS DE DESVIOS (IPP versus IPO)

Na tabela 5 estão apresentadas a comparação das medidas tomográficas nos
grupos IPP e IPO.
Tabela 5 – Medidas tomográficas na IPP e IPO

IPP

BPR

Média /
Mediana
14,0

BPC

IPO

0,0 – 43,0

Média /
Mediana
20,0

16,0

0,0 – 51,0

27,0

7,0 – 50,0

< 0,01**

BPF

8,0

0,0 – 43,0

9,0

2,0 – 30,0

0,01**

BPM

21,5

0,0 – 68,0

35,0

9,5 – 62,0

< 0,01**

DPR

3,6

-4,0 – 20,0

10,5

-1,2 – 22,0

< 0,01**

DPC

6,7

-2,9 – 93,0

12,4

2,2 – 21,2

< 0,01**

DPM

7,6

-2,9 – 24,0

16,5

1,0 – 30,6

< 0,01**

DPF

0,0

-7,9 – 19,5

0,0

-4,6 – 13,7

< 0,01**

DP/Min-Max

DP/Min-Max

p

6,0 – 38,0

< 0,01**

*Teste t de Student **Teste de Mann-Whitney

RISCO DE LUXAÇÃO = O gráfico 12 ilustra a probabilidade de luxação no
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grupo IPO de acordo com a medida BPR. Observa-se que com medidas superiores a
15º a probabilidade de luxação vai se elevando chegando a quase 80% com medida
igual a 45º.

GRÁFICO 12– PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A BPR GRÁFICO 13 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A BPC

O gráfico 13 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a
medida BPC. Observa-se que com medidas superiores a 20º a probabilidade de
luxação vai se elevando chegando a quase 90% com medida igual a 60

GRÁFICO 14 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A BPF GRÁFICO 15 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A BPM

O gráfico 14 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a
medida BPF. Observa-se que com medidas superiores a 15º a probabilidade de luxação
vai se elevando chegando a quase 60% com medida igual a 45º.
O gráfico 15 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a
medida BPM. Observa-se que com medidas superiores a 20º a probabilidade de luxação
vai se elevando chegando a quase 80% com medida igual a 68, 5º.
O gráfico 16 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a
medida DPR. Observa-se que com medidas superiores a 6 mm a probabilidade de
luxação vai se elevando chegando a quase 85% com medida igual a 24 mm.
234

GRÁFICO 16 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A DPR GRÁFICO 17 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A DPC

O gráfico 17 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a
medida DPC. Observa-se que com medidas superiores a 8 mm a probabilidade de
luxação vai se elevando chegando a quase 80% com medida igual a 26 mm.
O gráfico 18 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a
medida DPM. Observa-se que com medidas superiores a 10 mm a probabilidade de
luxação vai se elevando chegando a quase 85% com medida igual a 35 mm.

GRÁFICO 18 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A DPMGRÁFICO 19 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A DPF

O gráfico 19 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a
medida DPF. Observa-se que com medidas superiores a 5 mm a probabilidade de
luxação vai se elevando chegando a quase 85% com medida igual a 25 mm.

Na análise de regressão logística, de igual forma, considerando como variável
dependente a IPO (comparada a IPP) e as medidas tomográficas como variáveis
independentes observou-se que as medidas selecionadas como mais significativas
foram: as médias de báscula e desvio (BPM: OR = 1,07 IC 95% = 1,03 – 1,11; DPM:
OR = 1,12, IC 95% = 1,05 – 1,18; p < 0,001).
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3. DISCUSSÃO

Embora a causa da dor e/ou instabilidade muitas vezes permaneça
questionada várias são as propostas etiológicas desta patologia. Desde a congênita,
defendida por vários autores como Ficat e Hungerford7ou como Fulkerson8 e Dye9que
imputavam as alterações em partes moles e perda da homeostase muscular. Dye,
Valpel e Dye10 analisaram a consciência neurosensorial interna de joelhos e
constataram que a cápsula e estruturas retinaculares são muito mais sensíveis que a
cartilagem patelar, que mesmo degenerada, tem pouca sensibilidade dolorosa.
Um consenso é que tal entidade ou entidades são multifatoriais e o diagnóstico
específico deve ser procurado para ser o tratamento mais apropriado.
Em termos clínicos observou-se dor em todos os três grupos sintomáticos, mas
o falseio esteve presente em 7,6% no Grupo Síndrome Patelar Dolorosa (SPD), 7,6%
no Grupo Instabilidade Potencial (IPP) e 61,3% no Grupo Instabilidade Patelar
Objetiva (IPO). Há necessidade de entendimento de como se originam as patologias
e qual seria a maneira mais eficaz de solucioná-la. Autores tentaram de maneira
objetiva quantificar as alterações presentes nesta articulação que promovem dores,
instabilidade e até mesmo perda da relação articular quando ocorre a luxação com
intenção de melhora clínica, ganho de autonomia e mesmo premeditando a
degeneração artrósica futura.
Galland et al.5estabeleceram um protocolo, valores normais e desvios
patológicos ao Raio-X e à tomografia axial computadorizada, e por fazerem parte da
Clinique de Chirurgie Orthopédique et Traumaologique du Cente Hospitalier Lyon-Sud
o protocolo ficou conhecido como Protocolo de Lyon.
O estudo foi complementado por Nove-Josserand e Dejour6acrescentando-se
as medidas de báscula (inclinação) e desvio (subluxação) patelar em repouso,
contração e a média; os dois também com valores para normalidade e desvios
patológicos. ATAC foi adotada como uma excelente técnica para avaliação do
alinhamento da extremidade inferior, sendo precisa e reprodutível11,12,13.
Este protocolo foi utilizado neste estudo pela possibilidade, por meio deste
exame, da obtenção de uma incidência transaxial direta da articulação e mensuração
da congruência desta articulação com o joelho em extensão, pois como salientaram
Reikeras e Hoiseth14os deslocamentos patelares são demonstráveis em extensão.
Biedert e Gruhl15 acrescentaram que a contração do quadríceps exacerba o
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deslocamento e os desvios são negativados em 60º de flexão.
A deficiência do músculo vasto medial pode ser melhor demonstrada por este
exame com simultânea contração do músculo quadríceps podendo uniformizar
medidas para detectar a tendência a lateralização da patela. Lin et al.16 demonstraram
que esta função tem valor preditivo na reabilitação de joelhos com inclinação patelar
aumentada.
A distribuição da amostragem se deu pela ocorrência da luxação patelar
(Instabilidade Patelar Objetiva) ou das alterações diagnosticadas pelo estudo
tomográfico com uma ou mais dos critérios maiores (Instabilidade Patelar Potencial).
O grupo de pacientes com clínica dolorosa, mas sem alterações tomográficas
foi reunido como Síndrome Patelar Dolorosa.
Observou-se prevalência do desalinhamento patelar em mulheres (58,7% no
grupo

IPP

e

64,7%

no

Grupo

IPO),

o

que

está

de

acordo

com

a

literatura17.18excetuando-se Hughston19 e Reikeras et al.14que não encontraram
diferença estatística entre os gêneros.
Nesta amostra houve predomínio de acometimento no joelho direito e
bilateralidade observada no grupo de pacientes com Instabilidade Patelar Objetiva.
Schutzer [3] também observou bilateralidade.
A média de idade dos pacientes da amostra foi de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72
anos) no grupo IPP e de 27,9 + 13,0 anos (16 a 75 anos) no grupo IPO concordando
com McNally20 que afirma na literatura e em sua amostra que a maioria dos pacientes
são do gênero feminino e os sintomas ocorrem mais frequentemente na segunda e
terceira décadas. Percebeu-se uma tendência do grupo IPO procurar auxílio mais
precocemente pela própria luxação patelar ser uma ocorrência mais consistente do
ponto de vista sintomatológico.
Segundo Kettelkamp21, pode ser difícil detectar desalinhamento somente com
o exame físico; logo, é preciso avaliar objetivamente esta articulação e estruturas
relacionadas para elucidar a etiologia do desalinhamento femoropatelar na dor
anterior do joelho.
A maioria das incidências radiológicas especiais para a articulação
femoropatelar propostas são ineficazes e não confiáveis para mostrar a articulação
com flexão do joelho inferior a 30º2,3. A patela potencialmente instável tem maior
probabilidade de sofrer centralização com o aumento da flexão sendo deslocada de
encontro ao sulco intercondileano traduzindo uma imagem radiográfica da articulação
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femoropatelar muito próxima do normal. Portanto pequenas anormalidades no
alinhamento patelar podem passar despercebidas em flexão.
No estudo das básculas patelares (inclinações laterais), segundo NoveJosserand e Dejour6, joelhos normais em extensão e quadríceps relaxados
apresentam pequena báscula patelar externa, pouco modificada pela contração
quadriciptal. Na instabilidade patelar a báscula aumenta de forma muito significativa.
A tomografia computadorizada com quadríceps contraído pode evidenciar uma
qualidade mais sutil nos casos de desalinhamento femoropatelar mostrando
agravamento deste quando comparado com a tomografia computadorizada com
quadríceps relaxado22,23,24,25,26.
A báscula patelar é testemunho objetivo e mensurável de uma anomalia
constitucional do sistema, predispondo à instabilidade patelar. Neste aspecto vários
autores chamaram atenção para os restritores mediais da patela26,27,28,29,30,31.
A anomalia muscular quadricipital não se limita à simples noção regional e
anatômica da displasia do vasto medial. Trata-se de uma alteração funcional no
conjunto do quadríceps com modificações dos músculos vasto medial e vasto lateral.
Já em 1918 Bohler32apontava ser a etiologia da luxação devida a um desenvolvimento
anormal da musculatura do vasto medial e uma função excessiva do vasto lateral
levando ao gradual aparecimento da luxação.
Observou-se uma grande variação dos valores angulares para todas as
medidas analisadas em ambos os grupos em repouso e contração, sendo que o valor
médio das básculas patelares em repouso e contração descrita por Nove-Josserand
e Dejour6equilibrou melhor sensibilidade e especificidade.
Aperfeiçoamos esta medida para a medida do desvio patelar. Neste estudo,
comparando-se os grupos IPP e IPO nas medidas de báscula, todas, com exceção da
BPF, apresentaram índices de sensibilidade e especificidade relevantes para o
diagnóstico. Confirmou-se, com tal achado, a centralização da patela em flexão pela
contensão troclear e a inoperância de incidências radiográficas em axial onde se deve
inevitavelmente fletir os joelhos para consegui-las.
O ângulo de báscula patelar médio mais equilibrado no que se refereà
sensibilidade e especificidade foi no ponto de corte = 29,0°. Este valor é diferente ao
que foi citado por Nove-Josserand e Dejour6de 20º. No entanto, o mesmo autor
compara um grupo de pacientes com instabilidade patelar objetiva (n = 143) com
pacientes normais (n = 54). No presente estudo foi também efetuada a comparaçāo
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do grupo normal (n = 87) com o da instabilidade objetiva (n = 39) e o ponto de corte
foi de 16,9º valor até pouco mais baixo do encontrado pelos autores6. Seria esse o
ponto a partir do qual seria o joelho entendido como patológico na nossa amostra.
O objetivo deste estudo, entretanto, foi analisar a probabilidade de joelhos com
instabilidade patelar potencial (n =1070) evoluírem para instabilidade objetiva (n =39)
e a medida do ponto de corte para essa comparação foi maior 29,0º.
Observou-se que, nesta amostra de 1070 joelhos sem instabilidade objetiva,
605 (56,5%) deles apresentavam valores de BPM >20º, valor este, que é
considerando por aquele autor, como patológico teriam indicação de correção
cirúrgica. Considerando o ponto de corte sugerido (superior a 29°), na amostra 227
casos (21,2%) joelhos, levando me conta as medidas de inclinação, teriam chance de
luxarem suas patelas.
Foram utilizadas as medidas do desvio e báscula da patela para verificar sua
correlação e importância no prognóstico da luxação patelar. Na amostra estudada a
probabilidade de luxação no grupo IPO de acordo com a BPR com medidas superiores
a 15º elevou-se progressivamente chegando a quase 80% com medida igual a 45º.
Com a medida BPC superior a 20º a probabilidade de luxação elevou-se
chegando a quase 90% com medida igual a 60º.
Com relação à BPF, medidas superiores a 15º tem probabilidade de luxação
chegando a quase 60% com medida igual a 45º.
Considerando a média das medidas entre repouso e contração (BPM), medidas
superiores a 20º indicaram probabilidade de luxação se elevando chegando a quase
80% com medida igual a 68,5º.
A literatura atual corrobora com este achado e Linn et al16chamam a atenção
da importância do músculo vasto medial oblíquo no alinhamento patelar.
O item desvio patelar seguiu o mesmo comportamento. Todas, com exceção
da DPF, apresentaram índices de sensibilidade e especificidade relevantes para o
diagnóstico com probabilidade de luxação:
Kujala et al.22, Salsich e Perman33 já constatavam a tendência de lateralização
das patelas em pacientes com subluxação e luxação de patelas Vähäsarja et al.24
concluíram que em contração exacerbam-se os índices de desalinhamento sendo
qualitativamente melhor que a radiografia axial e Conlan, Garth e Lemons28, avaliando
restritores mediais, já determinavam ser o ligamento patelo femoral medial o principal
restritor do deslocamento lateral da patela contribuindo com 53% da força total.
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Na análise das medidas mais significativas, no grupo IPP observou-se que a
BPM apresentou os maiores índices de sensibilidade e especificidade. Portanto, para
o diagnóstico é a melhor (p < 0, 001).
Para avaliar a probabilidade de luxação patelar na análise de regressão
logística, de igual forma, considerando como variável dependente a IPO (comparada
a IPP) e as medidas tomográficas como variáveis independentes observou-se que as
medidas selecionadas como mais significativas foram as médias de báscula e desvio
(BPM: OR = 1,07 IC 95% = 1,03 – 1, 11; DPM: OR = 1,12, IC 95% = 1,05 – 1,18; p <
0,001).
Este achado é semelhante ao de Nove-Josserand e Dejour6 que observaram
que o aumento da báscula patelar é característica da instabilidade patelar e não
consequência da luxação e que a contração do quadríceps potencializa a báscula
naqueles pacientes com instabilidade e não no grupo normal. Concluíram ainda que
a medida de báscula média BPM melhor equilibra sensibilidade e especificidade que
foi o achado também neste trabalho.
O que se considera consistente no estudo é o comportamento dinâmico da
patela, pois se os fatores mais significantes no fêmur (sulco troclear) e na tíbia (TAGT) são estáticos (localização óssea), na patela são localizados em partes moles,
retináculos, ligamentos e musculatura. Isso tem, em termos de repercussão
terapêutica, uma importância fundamental, pois a luxação impreterivelmente será
evitada ou sua chance diminuída se houver intervenção, quer seja com medidas
conservadoras ou cirúrgicas nestes estabilizadores músculo-ligamentares no que
corroboram vários autores34,35,36.
É importante salientar que na prática clínica, a procura do ortopedista nos
desalinhamentos femoropatelares será sempre voltada para quantificar os desvios e
o planejamento terapêutico mais adequado, mas pode-se pelo presente estudo
qualificar objetivamente os pacientes com maior risco de luxação patelar. Para esse
fim a utilização da tomografia pelo protocolo proposto mostrou-se eficiente e
conseguiu inclusive nortear diagnóstico de patologias que apesar de sintomatologia
dolorosa articular (Síndrome Patelar Dolorosa) não apresentavam alterações
tomográficas chamando atenção para outra etiologia e não instabilidade. Com isso o
Ortopedista redireciona o foco de pesquisa e tratamento.
Definitivamente é possível com essa ferramenta estabelecer diagnóstico da
instabilidade e probabilidade de uma femoropatelar luxar analisando seus dados
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tomográficos.

4. CONCLUSÕES
•

Entre os dados de báscula e desvios o mais sensível e específico para

dar o diagnóstico de instabilidade patelar potencial foi a Báscula Patelar Média.
•

Os dados mais sensíveis e específicos para avaliar probabilidade de

luxação patelar são a média das básculas (BPM) e a média dos desvios (DPM).
•

É possível elaborar tabelas de probabilidade de luxação em pacientes

portadores de Instabilidade Patelar Potencial nas medidas da báscula e desvio da
patela para o risco de luxação.
•

Nossos resultados permitemqualificar, quantificar bem como dar

prognóstico numérico porcentual da possível luxação patelar em pacientes com
desalinhamento patelar.
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RESUMO: Objetivo: Avaliar a importância etiológica do sulco troclear nas
Instabilidades Patelares e qual sua significância na Luxação da patela. Método: 1.705
medidas tomográficas pelo Protocolo da Escola Lyonesade 921 indivíduos foram
coletadas. 363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com
média de idade de 33,7 ± 11,2 anos. Distribuídos em 4 grupos: Normal – N (n = 87)
joelhos de indivíduos assintomáticos para os quais foram tomadas as medidas
tomográficas protocolares. Grupo Síndrome Patelar Dolorosa–SPD (n=596) pacientes
com clínica de dor ou falseamento e ausência de critérios maiores positivos nas
medidas tomográficas. Grupo Instabilidade Patelar Potencial–IPP (n=1.070). Foram
considerados os pacientes com pelo menos um dos critérios maiores positivos (AST
= Ângulo do sulco troclear, TA-GT = Distância da tuberosidade anterior à garganta da
tróclea, ISC = Altura patelar e BP = Báscula patelar) nas medidas tomográficas. Os
pacientes com luxação da patela formaram o Grupo Instabilidade Patelar Objetiva –
IPO (n = 39). A estimativa da diferença entre médias realizada pelo teste t de Student,
a diferença entre medianas, para variáveis de distribuição assimétrica realizada pelo
teste de Mann-Whitney e a comparação das medidas entre o grupos realizada pela
Análise da Variância (ANOVA) e Análise da Variância de Kruskal-Wallis.Curvas ROC
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foram construídas para estimar os pontos de corte e respectivos índices de
sensibilidade e especificidade em cada grupo. A probabilidade de luxação foi estimada
por meio de regressão logística univariada. Resultados: Observou-se prevalência do
desalinhamento patelar em mulheres (58,7% no grupo IPP e 64,7% no Grupo IPO)
com média de idade de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72 anos) no grupo IPP e de 27,9 + 13,0
anos (16 a 75 anos) no grupo IPO observou-se diferença dos grupos normal e SPD
para os grupos IPP e IPO, mas não entre IPP e IPO traduzindo que tal ângulo leva a
instabilidade, mas por si só não foi preditivo de luxação patelar. No presente estudo,
os resultados indicam ser um dado anatômico importante na gênese da Instabilidade
Femoropatelar visto representar a conseqüência femoral da patologia. Quanto a
probabilidade de luxação patelar as medidas do ângulo do sulco troclear não foram
significantes. Conclusão: O Ângulo do Sulco Troclear está entre os mais sensíveis e
específicos para confirmar o diagnóstico de instabilidade patelar, mas não forneceu
prognóstico para a luxação patelar.
ABSTRACT: Objective: To evaluate the etiological importance of the trochlear sulcus
in Patellar Instabilities and its significance in patellar dislocation. Method: 1,705
tomographic measurements by the Lyonesa School Protocol from 921 individuals were
collected. 363 (39.4%) males and 558 (60.6%) females with a mean age of 33.7 ± 11.2
years. Distributed in 4 groups: Normal - N (n = 87) knees of asymptomatic individuals
for whom the protocol tomographic measurements were taken Patellar Pain
Syndrome–PDS group (n=596) patients with clinical pain or falsification and absence
of positive major criteria in the tomographic measurements. Potential Patellar
Instability–IPP Group (n=1,070). We considered patients with at least one of the major
positive criteria (AST = Trochlear sulcus angle, TA-GT = Distance from the anterior
tuberosity to the trochlear throat, SSI = Patellar height and BP = Patellar tilt) in the
tomographic measurements. Patients with patellar dislocation formed the Objective
Patellar Instability Group – IPO (n = 39). The estimate of the difference between means
performed by Student's t test, the difference between medians for variables with
asymmetric distribution performed by the Mann-Whitney test and the comparison of
measures between groups performed by Analysis of Variance (ANOVA) and Analysis
of Variance of Kruskal-Wallis. ROC curves were constructed to estimate the cutoff
points and respective indices of sensitivity and specificity in each group. The probability
of dislocation was estimated using univariate logistic regression. Results: There was
a prevalence of patellar misalignment in women (58.7% in the IPP group and 64.7% in
the IPO group) with a mean age of 33.6 ± 11.2 years (16 to 72 years) in the IPP group
and from 27.9 + 13.0 years (16 to 75 years) in the IPO group, there was a difference
between the normal and SPD groups for the IPP and IPO groups, but not between IPP
and IPO, translating that such angle leads to instability, but by itself it was not predictive
of patellar dislocation. In the present study, the results indicate that it is an important
anatomical data in the genesis of Patellofemoral Instability, as it represents the femoral
consequence of the pathology. As for the probability of patellar dislocation, the
measures of the trochlear sulcus angle were not significant. Conclusion: The
Trochlear Sulcus Angle is among the most sensitive and specific to confirm the
diagnosis of patellar instability, but it did not provide a prognosis for patellar dislocation.
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1. INTRODUÇÃO

Luxações e desalinhamentos femoropatelares são temas históricosvisto
Galeno (129 a 200 DC) já as descrever tratando-as com bandagens. Richerandem
1802, citado por Isermeyer descreveu a displasia troclear analisando a alteração do
côndilo femoral lateral nos pacientes portadores de luxação recidivante da patela1.
Pollard2foi o primeiro a relatar a trocleoplastia e Albee realizava osteotomia de
adição lateral da tróclea com enxerto da tíbia3.
Referente às avaliações radiológicas Ficat salientou a importância das
radiografias axiais em 30º, 60º e 90º de flexão e apresentou classificação da patela
baseada no ângulo das duas facetas.
Merchant, Mercer e Jacobsen4, determinaram medidas do sulco troclear e
ângulo de congruência em incidência radiográfica axial em joelhos fletidos a 30º e 45º
servindo como parâmetro para estudos posteriores de instabilidades femoropatelares.
Galland, Walch e Dejour5 estabeleceram parâmetros de normalidade,
analisando 3.650 membros por dissecção em cadáveres, radiografias e tomografias
computadorizadas. Como critérios maiores (ou principais, segundo a tradução
americana) para avaliação subscreveram a displasia troclear, o aumento da TA-GT,
patelas altas e aumento da báscula (ou inclinação) patelar. Em estudos posteriores
determinaram o valor de até 149º para sulco troclear normal.
Pozzi, Konkewicz e Nora6encontraram como principais causas de indicação
cirúrgica: displasia da tróclea, báscula patelar exacerbada em extensão, lateralização
da tuberosidade anterior da tíbia, patela alta e defeitos frontais e rotacionais dos
membros inferiores.
Fithian e Neyret7ratificaram as quatro principais causas do das instabilidades
femoropatelarescomo displasia troclear, TA-GT aumentada, patela alta e patela
inclinada.
Redziniak et al.8descrevem a instabilidade femoropatelar como uma condição
relativamente difícil de tratar já que o manejo da patologia deve levar em conta a
anatomia da articulação e das suas estruturas de estabilização. É importante entender
a anatomia básica e a biomecânica dessa condição, a classificação dos diferentes
tipos de instabilidade patelar, variando apresentações e técnicas de diagnóstico e de
critérios, incluindo os tipos de exames de imagem que podem ser úteis na
determinação do curso final do tratamento.
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Segundo esta Escola a patologia femoropatelar mesmo sendo vasta pode ser
dividida em grupos:
Síndrome Patelar Dolorosa: caracterizada pela presença de dores anteriores
sem antecedentes de luxação e sinais radiológicos anormais
Instabilidade Patelar Potencial: caracterizada pela presença de dores
anteriores sem antecedentes de luxação, porém com parâmetros tomográficos
alterados como displasia troclear, lateralização excessiva da tuberosidade anterior da
tíbia, patela alta, basculada e/ou lateralizada, dados estes presentes isolados ou
associados.
Instabilidade Patelar Objetiva: caracterizada pela presença de pelo menos um
episódio de luxação verdadeira da patela, autenticada pelo paciente, um médico, ou
por seqüela radiológica (avulsão da faceta articular interna ou fratura do côndilo
externo).
Instabilidade Patelar Maior: caracterizada porluxação permanente ou habitual
da patela.
Têm-se ainda os grupos: a) Traumática b) Tumoral c) Infecciosa e d) Artrose
externa, com etiologias específicas.
O ponto culminante do desalinhamento femoropatelar é a luxação patelar,
causando alterações na integridade das estruturas mediais.
A dificuldade do ortopedista ao deparar-se com um paciente portador de
patologia femoropatelar, consiste em, após a avaliação clínica, confirmar o
diagnóstico, avaliar objetivamente os desvios prevendo chances de piora do quadro e
estipular terapêutica mais adequada.
Este estudo visa identificar medidas tomográficas que permitam confirmar o
diagnóstico, mensurar desvios para aplicação terapêutica e formular gráficos de
probabilidade de luxação patelar em Instabilidades Patelares Potenciais no
concernente a Analise do Ângulo Troclear.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliados 2.726 exames de TAC de joelhos de 1.363 pacientes no
período de 03 de julho de 2001 a 14 de dezembro de 2009 com queixa de dor na
região anterior de um ou de ambos os joelhos, sintomáticos há no mínimo seis meses.
Como critérios de exclusão foram utilizados idade inferior a 16 anos ou
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esqueleto imaturo, presença de cirurgia ou fratura no joelho, luxação femoropatelar
traumática, presença de patologia associada no joelho examinado (artrose, infecção,
lesões meniscais e/ou ligamentares, tumores, alterações reumáticas, entre outras...)
e dados incompletos.
Foram excluídos 1.021 exames dos joelhos.
Como controle obteve-se voluntários sem queixas dolorosas e submetidos aos
mesmos critérios de exclusão.
Constituíram a amostra 1.705 medidas tomográficas de 921 indivíduos sendo
363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média de
idade de 33,7 ± 11,2 anos.
Foram constituídos 4 grupos:
Grupo Normal – N (n = 87) foram analisados joelhos de indivíduos
assintomáticos para os quais foram tomadas as medidas tomográficas protocolares.
Grupo Síndrome Patelar Dolorosa– SPD (n = 596) pacientes com clínica de dor
ou falseamento e ausência de critérios maiores positivos nas medidas tomográficas.
Grupo Instabilidade Patelar Potencial – IPP (n = 1.070) foram considerados os
pacientes com pelo menos um dos critérios maiores positivos (AST = Ângulo do sulco
troclear, TA-GT = Distância da tuberosidade anterior à garganta da tróclea, ISC =
Altura patelar e BP = Báscula patelar) nas medidas tomográficas.
Os pacientes com luxação da patela formaram o Grupo Instabilidade Patelar
Objetiva – IPO (n = 39).
O Ângulo do Sulco da Tróclea (AST) é o Ângulo formado por linhas que
acompanham as superfícies trocleares medial e lateral; com valores considerados
como normais pelo protocolo inferior a 149º. Foi realizado o a mensuração do ângulo
onde o onde o “recorte” intercondileano tinha o aspecto de um arco romano (Figura
1).
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FIGURA 2 – Imagem tomográfica do ângulo troclear (ast) com nível do corte tomografico para a
análise das medidas, sendo realizado onde o “recorte” intercondiliano tem o aspecto de um arco
romano

Fonte: Centro Diagnóstico por Imagem do Hospital Dona Helena - Joinville/SC

Trata-se de um estudo observacional, transversal de medidas tomográficas do
joelho e todos os dados foram obtidos prospectivamente pelo pesquisador e
registrados no instrumento de coleta de dados.
A estimativa da diferença entre médias, para variáveis de distribuição contínua
foi realizada pelo teste t de Student, a diferença entre medianas, para variáveis de
distribuição assimétrica foi realizada pelo teste de Mann-Whitney.
A comparação das medidas entre o grupo Normal, Síndrome Patelar Dolorosa,
Luxação Patelar Potencial e Luxação Patelar Objetiva foi realizada pela Análise da
Variância (ANOVA) e Análise da Variância de Kruskal-Wallis.
Curvas ROC foram construídas para estimar os pontos de corte e respectivos
índices de sensibilidade e especificidade em cada grupo.
A probabilidade de luxação foi estimada por meio de regressão logística
univariada. O modelo de regressão logística multivariada foi aplicado para identificar
as variáveis mais expressivas para a ocorrência de luxação patelar.
Para todos foram utilizados os testes bicaudais, considerando que as
diferenças podem estar distribuídas para ambos os lados da curva, com nível de
significância mínimo de 5%.
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3. RESULTADOS
Constituíram a amostra 1.792 medidas tomográficas de 921 indivíduos sendo
363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média de
idade de 33,7 + 11,2 anos.
De acordo com os padrões de normalidade foram constituídos 4 grupos: Grupo
Normal (N), Grupo Síndrome Patelar Dolorosa (SPD), Grupo Instabilidade Patelar
Potencial (IPP) e Grupo Instabilidade Patelar Objetiva (IPO).
Constituíram GRUPO NORMAL (N)45 pacientes sendo 14 (31,1%) do gênero
masculino e 31 (68,9%) do gênero feminino, dos quais foram realizadas 87 medidas
tomográficas. Nenhum paciente apresentava dor ou falseios.
Na tabela 1 estão apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes
pacientes.
Tabela 1 – Medidas tomográficas no grupo normal

AST

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

35,2

6,5

133,8 –136,6

136,0

114,0

145,0

Constituíram o grupo SÍNDROME PATELAR DOLOROSA (SPD) 302 pacientes
sendo 117 (38,7%) do gênero masculino e 185 (61,3%) do gênero feminino, dos quais
foram realizados 596 exames de TAC do joelho. Todos os pacientes com Síndrome
Patelar Dolorosa apresentavam dor e 23 (7,6%) falseios.
Na tabela 2 estão apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes
pacientes.
Tabela 2 – Medidas tomográficas no grupo normal

AST

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

135,3

6,4

34,8 – 135,8

136,0

115,0

145,0

Constituíram o grupo INSTABILIDADE PATELAR POTENCIAL (IPP) 540
pacientes sendo 223 (41,3%) do gênero masculino e 317 (58,7%) do gênero feminino,
dos quais foram realizados 1070exames de TAC do joelho. Quatrocentos e sessenta
e sete pacientes (86,48%) com Instabilidade Patelar Potencial apresentavam dor e 41
(7,6%) falseamento. A idade foi em média de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72 anos). Na
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tabela 3 estão apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes pacientes.
Tabela 3 – Medidas tomográficas na instabilidade patelar potencial

AST

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

142,6

9,0

142,1 – 143,1

143,0

114,0

176,0

O grupo INSTABILIDADE PATELAR OBJETIVA (IPO)foi composto por 34
pacientes sendo 12 (35,3%) do gênero masculino e 22 (64,7%) do gênero feminino,
dos quais foram realizados 39 exames de TAC do joelho. Todos os pacientes com
Instabilidade Patelar Objetiva apresentavam dor e 19 (61,3%) falseamento. O lado
acometido foi o direito em 14 (41,2%), o esquerdo em 11 casos (32,3%) e bilateral em
09 casos (26,5%). A idade foi em média de 27,9 + 13 anos (16 a 75 anos). Na tabela
4 estão apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes pacientes.
Tabela 4 – Medidas tomográficas na instabilidade patelar objetiva

AST

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

145,3

9,4

142,3 – 148,4

146,0

128,0

170,0

Na comparação entre os grupos observou-se que esta medida foi
significativamente superior no grupo IPO e IPP (p < 0,001). Não se verificou diferença
entre o grupo normal e SPD (p = 0,19) (Gráfico 1). Nota-se a superioridade das
medidas nos grupos com instabilidade.
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GRÁFICO 1 – COMPORTAMENTO DA AST NOS GRUPOS (EM GRAUS)GRÁFICO 2 – CURVA DE ROC - MEDIDAS DE ÂNGULOS (N versus SPD)

COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E IPPPELAS CURVAS ROC A
medida AST foi significativamente superior (AUC = 0,74; ponto de corte = 142;
sensibilidade = 52,0% e especificidade = 90,8%) (Gráfico 3).
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COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E IPOPELAS CURVAS ROC A
medida AST apresentou o maior índice de sensibilidade e especificidade (AUC =
0,83, ponto de corte = 145,0, sensibilidade = 53,8%, especificidade = 100,0%)
(Gráfico 4).

Na tabela 5 estão apresentadas a comparação das medidas tomográficas nos
grupos IPP e IPO.
Tabela 5 – Medidas tomográficas na IPP e IPO

IPP

AST

IPO

Média /
Mediana

DP/Min-Max

Média /
Mediana

DP/Min-Max

p

142,6

9,0

145,4

9,4

0,06*

*Teste t de Student **Teste de Mann-Whitney

RISCO DE LUXAÇÃO = Apesar de ser uma medida importante para diferenciar
joelhos normais e com síndrome patelar dolorosa das instabilidades patelares
potenciais foi a menos significativa dos critérios maiores como preditivo a luxação
patelar não sendo possível estabelecer gráfico de probabilidade.

4. DISCUSSÃO

Embora a causa da dor e/ou instabilidade muitas vezes permaneça
questionada várias são as propostas etiológicas desta patologia desde a congênita,
defendida por vários autores como Wiberg9, que descreveu displasia em côndilos
laterais nos deslocamentos patelares. Outros, citando como exemplo Ficat e
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Hungerford10, consideravam a alteração como sendo biomecânica ou até como
Fulkerson11e Dye12que imputavam as alterações em partes moles e perda da
homeostase muscular local como a causa das dores e instabilidades femoropatelares.
Dye, Valpel e Dye13 analisaram a consciência neurosensorial interna de joelhos e
constataram que a cápsula e estruturas retinaculares são muito mais sensíveis que a
cartilagem patelar, que mesmo degenerada, tem pouca sensibilidade dolorosa.
Um consenso é que tal entidade ou entidades são multifatoriais e o diagnóstico
específico deve ser procurado para ser o tratamento mais apropriado.
Em termos clínicos observou-se dor em todos os três grupos sintomáticos, mas
o falseio esteve presente em 7,6% no Grupo Síndrome Patelar Dolorosa (SPD), 7,6%
no Grupo Instabilidade Potencial (IPP) e 61,3% no Grupo Instabilidade Patelar
Objetiva (IPO). Há necessidade de entendimento de como se originam as patologias
e qual seria a maneira mais eficaz de solucioná-la. Autores tentaram de maneira
objetiva quantificar as alterações presentes nesta articulação que promovem dores,
instabilidade e até mesmo perda da relação articular quando ocorre a luxação com
intenção de melhora clínica, ganho de autonomia e mesmo premeditando a
degeneração artrósica futura.
Os estudos radiográficos foram o caminho natural seguido e foram muito bem
conduzidos por vários autores4,9,14,15,16,17,18,19.
Com o advento da Tomografia Axial Computadorizada novo impulso foi dado à
análise da articulação, pois permitiu geração de imagens sem distorção, alta
sensibilidade e especificidade e possibilidade de sobreposição de imagens para
realizar cálculos rotacionais em membros inferiores20,21,22,23.
Galland et al. (1990)5analisando 3.650 joelhos normais (30 por dissecção, 200
por radiologia convencional, 120 por TAC e 3.300 joelhos com patologia
femoropatelar, 2.400 por radiologia convencional e 900 por TAC, estabeleceram um
protocolo, valores normais e desvios patológicos ao Raio-X e à tomografia axial
computadorizada, e por fazerem parte da Clinique de Chirurgie Orthopédique et
Traumaologiquedu Cente Hospitalier Lyon-Sudo protocolo ficou conhecido como
Protocolo de Lyon.
A distribuição da amostragem se deu pela ocorrência da luxação patelar
(Instabilidade Patelar Objetiva) ou das alterações diagnosticadas pelo estudo
tomográfico com uma ou mais dos critérios maiores (Instabilidade Patelar Potencial).
O grupo de pacientes com clínica dolorosa, mas sem alterações tomográficas
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foi reunido como Síndrome Patelar Dolorosa.
Observou-se prevalência do desalinhamento patelar em mulheres (58,7% no
grupo

IPP

e

64,7%

no

Grupo

IPO),

o

que

está

de

acordo

com

a

literaturainternacional24e nacional6, excetuando-se Hughston15e Reikeraset al.25que
não encontraram diferença estatística entre os gêneros.
Nesta amostra houve predomínio de acometimento no joelho direito e
bilateralidade observada no grupo de pacientes com Instabilidade Patelar Objetiva.
Schutzer (1986)22 também observou bilateralidade.
A média de idade dos pacientes da amostra foi de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72
anos) no grupo IPP e de 27,9 + 13,0 anos (16 a 75 anos) no grupo IPO concordando
com McNally [26] que afirma na literatura e em sua amostra que a maioria dos
pacientes são do gênero feminino os sintomas ocorrem mais freqüentemente na
segunda e terceira décadas. Percebeu-se uma tendência do grupo IPO procurar
auxílio mais precocemente pela própria luxação patelar ser uma ocorrência mais
consistente do ponto de vista sintomatológico.
Segundo Kettelkamp27 e Mousinho et al.28, pode ser difícil detectar
desalinhamento somente com o exame físico; logo, é preciso avaliar objetivamente
esta articulação e estruturas relacionadas para elucidar a etiologia do desalinhamento
femoropatelar na dor anterior do joelho.
A maioria das incidências radiológicas especiais para a articulação
femoropatelar propostas são ineficazes e não confiáveis para mostrar a articulação
com flexão do joelho inferior a 30º21,22. A patela potencialmente instável tem maior
probabilidade de sofrer centralização com o aumento da flexão sendo deslocada de
encontro ao sulco intercondileano traduzindo uma imagem radiográfica da articulação
femoropatelar muito próxima do normal. Portanto pequenas anormalidades no
alinhamento patelar podem passar despercebidas em flexão.
Entre os fatores fundamentais para originar uma instabilidade patelar cita-se a
displasia da tróclea, a lateralização excessiva da tuberosidade anterior da tíbia, o
aumento da altura patelar e/ou a inclinação lateral da patela (báscula e desvio)29.
Observa-se concordância entre inúmeros autores que os critérios de imagem são mais
objetivos7,8,30,31.
Com referência ao Ângulo Sulco Troclear (AST) observou-se diferença dos
grupos normal e SPD para os grupos IPP e IPO, mas não entre IPP e IPO traduzindo
que tal ângulo leva a instabilidade, mas por si só não foi preditivo de luxação patelar.
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A literatura diverge; pois autores como Haim et al.32não registraram diferenças entre
os grupos estudados em relação a esta medida. Outros33,34,35,36,37,38,39,40não só a
acham importante como indicam seu tratamento cirúrgico como parte da correção da
instabilidade. No presente estudo, os resultados indicam ser um dado anatômico
importante na gênese da Instabilidade Femoropatelar visto representar a
consequência femoral da patologia e que deverá ser corrigido quando excedido para
resolução mecânica do mecanismo de deslizamento patelar.
Na análise das medidas mais significativas, no grupo IPP observou-se que o
ÂNGULO DO SULCO TROCLEAR apresentou índices de sensibilidade e
especificidade. Portanto, para o diagnóstico é válida sua utilização (p < 0, 001).
Para avaliar a probabilidade de luxação patelar na análise de regressão
logística, de igual forma, considerando como variável dependente a IPO (comparada
a IPP) e as medidas tomográficas como variáveis independentes observou-se que as
medidas do ângulo do sulco troclear não foram significantes, não podendo ser
consideradas para probabilidade de luxação patelar em femoropatelares instáveis.

5. CONCLUSÕES
•

O Ângulo do Sulco Troclear está entre os mais sensíveis e específicos

para confirmar o diagnóstico de instabilidade patelar.
•

Mesmo presente o Sulco Troclear raso não fornece prognóstico para a

luxação patelar.
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RESUMO: Objetivo: Identificar medidas tomográficas que permitam confirmar o
diagnóstico, mensurar desvios para aplicação terapêutica e formular gráficos de
probabilidade de luxação patelar em Instabilidades Patelares Potenciais concernentes
aos desvios torcionais em fêmur joelho e tíbia. Métodos: 1.705 membros inferiores
foram analisados pelas medidas tomográficas baseados no Protocolo da Escola
Lyonesa. Estudo de 921 indivíduos sendo 363 (39,4%) do gênero masculino e 558
(60,6%) do gênero feminino com média de idade de 33,7 ± 11,2 anos distribuídos em
4 grupos: Normal – N (n = 87) joelhos de indivíduos assintomáticos para os quais
foram tomadas as medidas tomográficas protocolares. Grupo Síndrome Patelar
Dolorosa–SPD (n=596) pacientes com clínica de dor ou falseamento e ausência de
critérios maiores positivos nas medidas tomográficas. Grupo Instabilidade Patelar
Potencial–IPP (n=1.070). A estimativa da diferença entre médias realizada pelo teste
t de Student, a diferença entre medianas, para variáveis de distribuição assimétrica
realizada pelo teste de Mann-Whitney e a comparação das medidas entre os grupos
realizada pela Análise da Variância (ANOVA) e Análise da Variância de KruskalWallis. Curvas ROC foram construídas para estimar os pontos de corte e respectivos
índices de sensibilidade e especificidade em cada grupo. A probabilidade de luxação
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foi estimada por meio de regressão logística univariada. Foi mensurada em 3D sagital
da altura patelar em repouso, contração e flexão em todos os grupos. Resultados:
Observou-se prevalência do desalinhamento patelar em mulheres (58,7% no grupo
IPP e 64,7% no Grupo IPO), A média de idade dos pacientes da amostra foi de 33,6
+ 11,2 anos (16 a 72 anos) no grupo IPP e de 27,9 + 13,0 anos (16 a 75 anos) no
grupo IPO. No presente estudo as medidas de TA-GT nos grupos Normal e IPP
apresentaram um os maiores índices de sensibilidade e especificidade qualificando-o
como excelente para dar diagnóstico da instabilidade. Na avaliação do Risco de
Luxação demonstra ser fator predisponente na luxação. Comparando-se as demais
medidas esperava-se ser mais significante na etiologia da luxação, mas nas
alterações tibiais foi a única representante de indiscutível e indispensável presença
nas avaliações tomográficas. Conclusões: Os Ângulos de Anteversão do Colo
Femoral (ACF) e Côndilo Maleolar (ACM) estão entre os sensíveis e específicos para
dar o diagnóstico de instabilidade patelar, mas mesmo alterados não fornecem
prognóstico para a luxação patelar. Os Ângulos de Rotação do Joelho e Torção Tibial
Externa não tem qualquer correlação sequer com instabilidade femoropatelar. O dado
mais sensível e específico para dar o diagnóstico de instabilidade patelar potencial no
concernente aos desvios torcionais é a medida da TA-GT. Sendo significante também
para risco de luxação patelar. Elaborou-se tabela de probabilidade para a mesma.
ABSTRACT: Objective: To identify tomographic measurements that allow confirming
the diagnosis, measure deviations for therapeutic application and formulate graphs of
the probability of patellar dislocation in Potential Patellar Instabilities concerning
torsional deviations in the femur, knee and tibia. Methods: 1,705 lower limbs were
analyzed by tomographic measurements based on the Lyonesa School Protocol.
Study of 921 individuals, 363 (39.4%) male and 558 (60.6%) female with a mean age
of 33.7 ± 11.2 years, distributed into 4 groups: Normal – N (n = 87) knees of
asymptomatic individuals for whom protocol tomographic measurements were taken.
Patellar Pain Syndrome-SPD Group (n=596) patients with clinical pain or falsification
and absence of major positive criteria in the tomographic measurements. Potential
Patellar Instability Group-IPP (n=1,070). The estimate of the difference between
means performed by Student's t test, the difference between medians for variables
with asymmetric distribution performed by the Mann-Whitney test and the comparison
of measures between groups performed by Analysis of Variance (ANOVA) and
Analysis of Variance of Kruskal-Wallis. ROC curves were constructed to estimate the
cutoff points and respective indices of sensitivity and specificity in each group. The
probability of dislocation was estimated using univariate logistic regression. It was
measured in 3D sagittal patellar height at rest, contraction and flexion in all groups.
Results: There was a prevalence of patellar misalignment in women (58.7% in the IPP
group and 64.7% in the IPO group). The mean age of the patients in the sample was
33.6 ± 11.2 years (16 to 72 years) in the IPP group and 27.9 + 13.0 years (16 to 75
years) in the IPO group. In the present study, the TA-GT measurements in the Normal
and IPP groups had the highest sensitivity and specificity indices, qualifying it as
excellent for diagnosing instability. In the assessment of the Dislocation Risk, it proves
to be a predisposing factor for dislocation. Comparing the other measures, it was
expected to be more significant in the etiology of dislocation, but in tibial alterations it
was the only representative of indisputable and indispensable presence in tomographic
evaluations. Conclusions: The Angles of Anteversion of the Femoral Neck (FCA) and
Malleolar Condyle (MCA) are among the sensitive and specific to diagnose patellar
instability, but even altered, they do not provide a prognosis for patellar dislocation.
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The Angles of Rotation of the Knee and External Tibial Torsion has no correlation even
with patellofemoral instability. The most sensitive and specific data for diagnosing
potential patellar instability with regard to torsional deviations is the TA-GT
measurement. It is also significant for the risk of patellar dislocation. A probability table
was elaborated for it.
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1. INTRODUÇÃO

Luxações e desalinhamentos femoropatelares são temas historicamente vistos
e citados, Galeno (129 a 200 DC) já as descrevia tratando-as com bandagens em
gladiadores.
Outerbridge1 assim como outros autores, sugeriram que a dor e instabilidade
femoropatelar são multifatoriais onde causas externas à patela participam do
desalinhamento: rotação do quadril e pernas, integridade dos músculos glúteos,
anatomia do quadríceps, anatomia da tróclea femoral, posição da tuberosidade tibial
e a mecânica dos pés, que interferem na biomecânica desta articulação.
Galland, Walch e Dejour2estabeleceram parâmetros de normalidade,
analisando 3.650 membros por dissecção em cadáveres, radiografias e tomografias
computadorizadas. Como critérios maiores (ou principais, segundo a tradução
americana) para avaliação subscreveram a displasia troclear, o aumento da TA-GT,
patelas altas e aumento da báscula (ou inclinação) patelar.
Segundo esta Escola a patologia femoropatelar mesmo sendo vasta pode ser
dividida em grupos:
Síndrome Patelar Dolorosa: caracterizada pela presença de dores anteriores
sem antecedentes de luxação e sinais radiológicos anormais.
Instabilidade Patelar Potencial: caracterizada pela presença de dores
anteriores sem antecedentes de luxação, porém com parâmetros tomográficos
alterados como displasia troclear, lateralização excessiva da tuberosidade anterior da
tíbia, patela alta, basculada e/ou lateralizada, dados estes presentes isolados ou
associados.
Instabilidade Patelar Objetiva: caracterizada pela presença de pelo menos um
episódio de luxação verdadeira da patela, autenticada pelo paciente, um médico, ou
por sequela radiológica (avulsão da faceta articular interna ou fratura do côndilo
externo).
Instabilidade Patelar Maior: caracterizada por luxação permanente ou habitual
da patela.
Têm-se ainda os grupos: a) Traumática, b) Tumoral, c) Infecciosa e d) Artrose
externa, com etiologias específicas.
O ponto culminante do desalinhamento femoropatelar é a luxação patelar,
causando alterações na integridade das estruturas mediais.A dificuldade do
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ortopedista ao deparar-se com um paciente portador de patologia femoropatelar,
consiste em, após a avaliação clínica, confirmar o diagnóstico, avaliar objetivamente
os desvios prevendo chances de piora do quadro e estipular terapêutica mais
adequada.
Este estudo visa identificar medidas tomográficas que permitam confirmar o
diagnóstico, mensurar desvios para aplicação terapêutica e formular gráficos de
probabilidade da luxação patelar em Instabilidades Patelares Potenciais concernentes
aos desvios torcionais em fêmur, joelho e tíbia.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliados 2.726 exames tomográficos de joelhos em 1.363 pacientes no
período de 03 de julho de 2001 a 14 de dezembro de 2009. Com queixa de dor na
região anterior de um ou de ambos os joelhos, sintomáticos há no mínimo seis meses.
Como critérios de exclusão foram utilizados idade inferior a 16 anos ou
esqueleto imaturo, presença de cirurgia ou fratura no joelho, luxação femoropatelar
traumática, presença de patologia associada no joelho examinado (artrose, infecção,
lesões meniscais e/ou ligamentares, tumores, alterações reumáticas, entre outras...)
e dados incompletos.
Foram excluídos 1.021 exames dos joelhos.
Como controle obteve-se voluntários sem queixas dolorosas e submetidos aos
mesmos critérios de exclusão.
Constituíram a amostra 1.705 medidas tomográficas de 921 indivíduos sendo
363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média de
idade de 33,7 ± 11,2 anos.
Foram constituídos 4 grupos:
Grupo Normal – N (n = 87) foram analisados joelhos de indivíduos
assintomáticos para os quais foram tomadas as medidas tomográficas protocolares.
Grupo Síndrome Patelar Dolorosa– SPD (n = 596) pacientes com clínica de dor
ou falseamento e ausência de critérios maiores positivos nas medidas tomográficas.
Grupo Instabilidade Patelar Potencial – IPP(n = 1.070) foram considerados os
pacientes com pelo menos um dos critérios maiores positivos (AST = Ângulo do sulco
troclear, TA-GT = Distância da tuberosidade anterior à garganta da tróclea, ISC =
Altura patelar e BP = Báscula patelar) nas medidas tomográficas.
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Grupo Instabilidade Patelar Objetiva – IPO (n = 39) os pacientes com episódio
de luxação da patela.
Foi realizada a sobreposição das imagens obtidas para avaliação
e mensuração das seguintes variáveis e valores normais: Ângulo de Anteversão
Femoral (ACF) 11º ± 7º, Ângulo de Rotação dos Joelhos (RJ) 3,2º ± 3,7ºÂngulo
Côndilo-Maleolar (ACM) 32º ± 8, Torção Tibial Externa (TTE) 33º ± 8º e distância da
Tuberosidade Anterior da Tíbia à Garganta da Tróclea (TA-GT) 12 ± 4 mm. (Figura 1);

A B

C

D

E

FIGURA 1 - A)ÂNGULO DE ANTEVERSÃO DO COLO FEMORAL (ACF),
B)ÂNGULO DE ROTAÇÃO DO JOELHO (RJ),
C)ÂNGULO CÔNDILO-MALEOLAR (ACM),
D)ÂNGULO DE TORÇÃO TIBIAL EXTERNA (TTE) E
E) DISTÂNCIA TA-GT

Fonte: Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Dona Helena Joinville/SC

O trabalho foi realizado por três equipes autônomas: um ortopedista
(especializado em patologias do joelho) que selecionou a amostra; um radiologista,
que calculou as medidas tomográficas baseadas no protocolo pré-estabelecido (sem
ter conhecimentos dos dados clínicos do paciente); e um estatístico que analisou os
dados.
Trata-se de um estudo observacional, prospectivo e transversal de medidas
tomográficas do joelho.
A estimativa da diferença entre médias, para variáveis de distribuição contínua
foi realizada pelo teste t de Student, a diferença entre medianas, para variáveis de
distribuição assimétrica foi realizada pelo teste de Mann-Whitney.
A comparação das medidas entre o grupo Normal, Síndrome Patelar Dolorosa,
Instabilidade Patelar Potencial e instabilidade Patelar Objetiva foi realizada pela
Análise da Variância (ANOVA) e Análise da Variância de Kruskal-Wallis.
Curvas ROC foram construídas para estimar os pontos de corte e respectivos
índices de sensibilidade e especificidade em cada grupo.
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A probabilidade de luxação foi estimada por meio de regressão logística
univariada. O modelo de regressão logística multivariada foi aplicado para identificar
as variáveis mais expressivas para a ocorrência de luxação patelar.
Para todos foram utilizados os testes bicaudais, considerando que as
diferenças podem estar distribuídas para ambos os lados da curva, com nível de
significância mínimo de 5%.

3. RESULTADOS

Constituíram a amostra 1.792 medidas tomográficas de 921 indivíduos sendo
363 (39,4%) do gênero masculino e 558 (60,6%) do gênero feminino com média de
idade de 33,7 + 11,2 anos.
De acordo com os padrões de normalidade foram constituídos 4 grupos: Grupo
Normal (N), Grupo Síndrome Patelar Dolorosa (SPD), Grupo Instabilidade Patelar
Potencial (IPP) e Grupo Instabilidade Patelar Objetiva (IPO).
Constituíram o GRUPO NORMAL (N) 45 pacientes sendo 14 (31,1%) do gênero
masculino e 31 (68,9%) do gênero feminino, dos quais foram realizadas 87 medidas
tomográficas. Nenhum paciente apresentava dor ou falseios. Na tabela 1 estão
apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes pacientes.
Tabela 1 – Medidas tomográficas no grupo normal

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

ACF

18,9

8,7

17,1 – 20,7

19,0

2,0

43,0

AST

135,2

6,5

133,8 – 136,6

136,0

114,0

145,0

RJ

4,7

3,2

4,0 – 5,4

4,0

0,0

14,0

TTE

32,5

5,8

31,3 – 33,8

34,0

21,0

46,0

ACM

34,8

6,7

33,4 – 36,3

34,0

20,0

50,0

TA-GT

12,4

2,4

11,9 – 12,9

12,6

4,5

16,1

O grupo SÍNDROME PATELAR DOLOROSA (SPD)foi composto de 302
pacientes sendo 117 (38,7%) do gênero masculino e 185 (61,3%) do gênero feminino,
dos quais foram realizados 596 exames de TAC do joelho. Todos os pacientes com
Síndrome Patelar Dolorosa apresentavam dor e 23 (7,6%) falseios. Na tabela 2 estão
apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes pacientes.
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Tabela 2 – Medidas tomográficas na síndrome patelar dolorosa

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

ACF

17,7

7,7

17,1 – 18,3

17,0

0,0

41,0

AST

135,3

6,4

134,8 – 135,8

136,0

115,0

145,0

RJ

4,1

3,0

3,9 – 4,3

4,0

0,0

18,0

TTE

31,6

7,2

31,0 – 32,2

32,0

3,0

50,0

ACM

33,6

8,2

32,9 – 34,3

34,0

3,0

55,0

TA-GT

12,2

2,7

12,0 – 12,5

12,6

0,0

16,1

Constituíram o grupo INSTABILIDADE PATELAR POTENCIAL (IPP) 540
pacientes sendo 223 (41,3%) do gênero masculino e 317 (58,7%) do gênero feminino,
dos quais foram realizados 1070 exames de TAC do joelho. Quatrocentos e sessenta
e sete pacientes (86,48%) apresentavam dor e 41 (7,6%) falseamento. A idade foi em
média de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72 anos). Na tabela 3 estão apresentadas as medidas
tomográficas obtidas nestes pacientes.
Tabela 3 – Medidas tomográficas na instabilidade patelar potencial

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

ACF

20,6

8,4

20,1 – 21,1

21,0

0,0

51,0

AST

142,6

9,0

142,1 – 143,1

143,0

114,0

176,0

RJ

5,4

3,7

5,2 – 5,6

5,0

0,0

20,0

TTE

31,7

7,7

31,2 – 32,1

31,0

4,0

61,0

ACM

36,4

8,3

35,8 – 36,8

36,0

7,0

71,0

TA-GT

16,2

3,9

15,9 – 16,4

16,5

0,0

28,9

Constituíram o grupo INSTABILIDADE PATELAR OBJETIVA (IPO)34
pacientes sendo 12 (35,3%) do gênero masculino e 22 (64,7%) do gênero feminino,
dos quais foram realizados 39 exames de TAC do joelho. Todos os pacientes com
Instabilidade Patelar Objetiva apresentavam dor e 19 (61,3%) falseamento. O lado
acometido foi o direito em 14 (41,2%), o esquerdo em 11 casos (32,3%) e bilateral em
09 casos (26,5%). A idade foi em média de 27,9 + 13 anos (16 a 75 anos). Na tabela
4 estão apresentadas as medidas tomográficas obtidas nestes pacientes.
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Tabela 4 – Medidas tomográficas na instabilidade patelar objetiva

Média

DP

IC

Mediana

Mínimo

Máximo

ACF

23,2

8,5

20,5 – 26,0

22,0

5,0

42,0

AST

145,3

9,4

142,3 – 148,4

146,0

128,0

170,0

RJ

6,8

4,5

5,4 – 8,3

6,0

1,0

18,0

TTE

32,7

7,7

30,2 – 35,2

33,0

17,0

48,0

ACM

39,6

9,2

36,6 – 42,6

39,0

19,0

56,0

TA-GT

17,8

4,5

16,4 – 19,3

18,7

6,9

26,2

Na COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS objetivou-se qualificar os grupos
para saber quais as medidas seriam as melhores para diferenciá-los e estabelecer o
diagnóstico a instabilidade femoropatelar.
Anteversão do Colo Femoral (ACF) = Na comparação entre os grupos
observou-se que esta medida foi significativamente superior no grupo IPO e IPP (p <
0,001). Não se verificou diferença entre o grupo normal e SPD (p = 0,19) (Gráfico 1).
Nota-se a superioridade das medidas nos grupos com instabilidade.
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GRÁFICO 1 – COMPORTAMENTO DA ACF NOS GRUPOS (EM GRAUS)GRÁFICO 2 – COMPORTAMENTO DA RJ NOS GRUPOS (EM GRAUS)

Rotação do Joelho (RJ) = Para a medida RJ observou-se o mesmo
comportamento, entretanto, a medida no grupo IPP apresentou nível de significância
limítrofe (p = 0,05) (Gráfico 2). Por esta medida os grupos não conseguiram ser
diferenciados. Torção Tibial Externa (TTE) = Para a medida TTE não se observou
diferença entre os grupos (p = 0,61) (Gráfico 3). Igualmente, esta medida não
diferenciou os grupos estudados.
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GRÁFICO 3 – COMPORTAMENTO DA TTE NOS GRUPOS (EM GRAUS)GRÁFICO 4 – COMPORTAMENTO DA ACM NOS GRUPOS (EM GRAUS)

Ângulo Condilo-Maleolar (ACM) = Para a medida ACM novamente os maiores
valores foram registrados nos grupos IPO e IPP (p < 0,001) e as medidas entre os
grupos normal e SPD foram semelhantes (p = 0,20) (Gráfico 4). Verificou-se o
comportamento diferenciado nos grupos IPP e IPO
Distância da Tuberosidade Anterior a Garganta da Tróclea (TA-GT) = Para a
medida TA-GT as medidas nos grupos IPO e IPP foram significativamente superiores
as demais (p < 0,001) e aqui, a medida entre os grupos normal e SDP se
assemelharam mais (p = 0,62) (Gráfico 5). Nota-se de maneira evidente a diferença
dos grupos com instabilidade
20
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GRÁFICO 5 – COMPORTAMENTO DA TAGT NOS GRUPOS (EM MILÍMETROS)

COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E SPD PELAS CURVAS
ROC Entre as medidas de torção e tuberosidade, as medidas ACF e TA-GT
apresentaram maiores índices de sensibilidade e especificidade (ACF: AUC = 0,76;
ponto de corte = 19,0; sensibilidade = 74,4% e especificidade = 70,0%) (Gráfico 6).
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GRÁFICO 6 – CURVA DE ROC - MEDIDAS DE TORÇÃO E TAGT GRÁFICO 7 – CURVA DE ROC - MEDIDAS DE TORÇÕES E TA-GT

Nenhuma das medidas apresentou índices de sensibilidade ou especificidade
significativos para o diagnóstico.
Os grupos demonstrando similaridade nos itens estudados traduzem-se como
não desalinhados pela avaliação tomográfica.
COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E IPPPELAS CURVAS ROC
Entre as medidas de torção e tuberosidade, a medida TA-GT apresentou os
maiores índices de sensibilidade e especificidade (p< 0,001) (AUC = 0,76, ponto de
corte = 15,1, sensibilidade = 63,0, especificidade = 92,0%) (Gráfico 7).
COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS NORMAL E IPO PELAS CURVAS ROC
Entre as medidas de torção e tuberosidade, a TA-GT foi a medida com maior
área sob a curva (TA-GT: AUC = 0,84, ponto de corte = 15,5, sensibilidade = 74,4%,
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especificidade = 94,3%) (Gráfico 8).
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GRÁFICO 8 – CURVA DE ROC - MEDIDAS DE TORÇÕES E TAGT GRÁFICO 9 – CURVA DE ROC - MEDIDAS DE TORÇÕES E TAGT

COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS IPP E IPO PELAS CURVAS ROC

Entre as

medidas de torção e tuberosidade, todas apresentaram baixos índices de
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sensibilidade e especificidade. A TAGT foi a medida com maior área sob a curva
(TAGT: AUC = 0,62, ponto de corte = 18,6, sensibilidade = 53,8%, especificidade =
75,1%) (Gráfico 9).
Na tabela 5 estão apresentadas a comparação das medidas tomográficas nos
grupos IPP e IPO.
Tabela 5 – Medidas tomográficas na IPP e IPO

IPP

IPO

Média / Mediana

DP/Min-Max

Média / Mediana

DP/Min-Max

P

ACF

20,6

8,4

23,2

8,5

0,05*

AST

142,6

9,0

145,4

9,4

0,06*

RJ

5,0

0,0 – 20,0

6,0

1,0 – 18,0

0,05**

TTE

31,7

7,7

32,7

7,7

0,41*

ACM

36,3

8,3

39,6

9,2

0,02*

TA-GT

16,2

3,9

17,8

4,5

0,01*

*Teste t de Student **Teste de Mann-Whitney

RISCO DE LUXAÇÃO = Para estimar o risco de luxação de acordo com as
medidas tomográficas foi aplicado o modelo de regressão logística, que apresenta as
probabilidades de 0% a 100% de ocorrência de luxação de acordo com os valores da
medida tomográfica. O gráfico 10 ilustra a probabilidade de luxação no grupo IPO de
acordo com a medida TA-GT. Observa-se que com medidas superiores a 15 mm a
probabilidade de luxação vai se elevando chegando a 20% com medida igual a 35 mm
(Gráfico 10).

GRÁFICO 10 – PROBABILIDADE DE LUXAÇÃO DE ACORDO COM A TA-GT (EM MILÍMETROS)
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Para as demais medidas não se observou elevação significativa do risco com
o aumento das medidas.

4. DISCUSSÃO

Um consenso é que tal entidade ou entidades são multifatoriais e o diagnóstico
específico deve ser procurado para ser o tratamento mais apropriado.
Em termos clínicos observou-se dor em todos os três grupos sintomáticos, mas
o falseio esteve presente em 7,6% no Grupo Síndrome Patelar Dolorosa (SPD), 7,6%
no Grupo Instabilidade Potencial (IPP) e 61,3% no Grupo Instabilidade Patelar
Objetiva (IPO). Há necessidade de entendimento de como se originam as patologias
e qual seria a maneira mais eficaz de solucioná-la. Autores tentaram de maneira
objetiva quantificar as alterações presentes nesta articulação que promovem dores,
instabilidade e até mesmo perda da relação articular quando ocorre a luxação com
intenção de melhora clínica, ganho de autonomia e mesmo premeditando a
degeneração artrósica futura.
Os estudos radiográficos foram o caminho natural seguido e foram muito bem
conduzidos por autores como Sattegast, Jaroschy e Böhm citados por, Blumensaat3,
Ficat4, Insall e Salvatti5, Merchant, Mercer e Jacobsen6, Laurin, Dussalt e Levesque7e
Caton, Deschamps, Chambat, Lerat, Dejour8.
Outros, tendo uma visão funcional, iniciaram a pesquisa envolvendo quadril,
coxa e perna como coadjuvantes nas instabilidades femoropatelares vindo
pesquisadores como Goutallier, Bernageau e Lecudonnec9 que descreveram
radiologicamente a medida TA-GT (distância radiográfica em axial da patela da
Tuberosidade Anterior da tíbia à Garganta da Tróclea, Brattstrom10 descrevendo o
ângulo “Q” e Hungerford e Barry11que o analisaram biomecanicamente.
Com o advento da Tomografia Axial Computadorizada novo impulso foi dado à
análise da articulação, pois permitiu geração de imagens sem distorção, alta
sensibilidade e especificidade e possibilidade de sobreposição de imagens para
realizar cálculos rotacionais em membros inferiores. Foram autores como Martinez et
al.12, Schutzer, Ramsby e Fulkerson13, Inoue et al.14que divulgaram a superioridade
do exame ao analisar a articulação femoropatelar em extensão, situação impossível
ao Raio-X.
Gallandet al.2analisando 3.650 joelhos normais (30 por dissecção, 200 por
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radiologia convencional, 120 por TAC e 3.300 joelhos com patologia femoropatelar,
2.400 por radiologia convencional e 900 por TAC, estabeleceram um protocolo,
valores normais e desvios patológicos ao Raio-X e à tomografia axial
computadorizada, e por fazerem parte da Clinique de Chirurgie Orthopédique et
Traumaologiquedu Cente Hospitalier Lyon-Sudo protocolo ficou conhecido como
Protocolo de Lyon.
A distribuição da amostragem se deu pela ocorrência da luxação patelar
(Instabilidade Patelar Objetiva) ou das alterações diagnosticadas pelo estudo
tomográfico com uma ou mais dos critérios maiores (Instabilidade Patelar Potencial).
O grupo de pacientes com clínica dolorosa, mas sem alterações tomográficas
foi reunido como Síndrome Patelar Dolorosa.
Observou-se prevalência do desalinhamento patelar em mulheres (58,7% no
grupo IPP e 64,7% no Grupo IPO), o que está de acordo com a literatura
internacional15e nacional16, exceto Reikeraset al.17que não encontraram diferença
estatística entre os gêneros.
Nesta amostra houve predomínio de acometimento no joelho direito e
bilateralidade observada no grupo de pacientes com Instabilidade Patelar Objetiva.
Schutzer13também observou bilateralidade.
A média de idade dos pacientes da amostra foi de 33,6 + 11,2 anos (16 a 72
anos) no grupo IPP e de 27,9 + 13,0 anos (16 a 75 anos) no grupo IPO concordando
com McNally18 que afirma na literatura e em sua amostra que a maioria dos pacientes
são do gênero feminino e os sintomas ocorrem mais freqüentemente na segunda e
terceira décadas. Percebeu-se uma tendência do grupo IPO procurar auxílio mais
precocemente pela própria luxação patelar ser uma ocorrência mais consistente do
ponto de vista sintomatológico.
Segundo Kettelkamp19, pode ser difícil detectar desalinhamento somente com
o exame físico; logo, é preciso avaliar objetivamente esta articulação e estruturas
relacionadas para elucidar a etiologia do desalinhamento femoropatelar na dor
anterior do joelho.
Os distúrbios rotacionais do membro inferior, compreendendo a anteversão
femoral, rotação do joelho, torção tibial externa e ângulo côndilo-maleolar, são citados
como possíveis etiologias de desordens secundárias do aparelho extensor, podendo
inclusive, serem predisponentes para luxação femoropatelar.
A rotação do fêmur começa seu desenvolvimento na 5º semana de gestação e
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continua até o nascimento20. A derrotação desta anteversão femoral fetal ocorre
durante a maturação esquelética, com uma média de 40º no neonato e diminuindo
para uma média de 10º no adulto. O aumento da anteversão persiste em alguns
adultos e pode ser a causa de dor anterior do joelho. Lee et al.21 demonstraram,
biomecanicamente, em pacientes com anteversão do colo femoral, que há um
aumento da pressão femoropatelar, podendo estar associada a alterações
degenerativas. Eckhoff et al.22 estabeleceram correlação clínica positiva em pacientes
com dor anterior no joelho associada ao aumento da anteversão femoral ou a torção
tibial externa, comparando com pacientes assintomáticos; porém, Reikeras17em seu
trabalho, não encontrou associação regular da anteversão femoral com os sintomas
femoropatelares. Obteve-se diferença, ao se analisar o grupo NORMAL e SPD com
os grupos IPP e IPO e também na comparação destes com a literatura, relacionando
a anteversão do colo femoral com luxação.
Este ângulo esta aumentado nos indivíduos com IPP e IPO caracterizando uma
alteração presente nas displasias que sofrem luxação, mas sem valor preditivo para
luxação. O mesmo ocorreu com ângulo côndilo-maleolar. Concordam com isso Kang,
Dong, Tian e Wang22
A rotação do joelho (RJ) não apresentou diferença estatisticamente significativa
entre os grupos não sendo sequer medida que qualifique um joelho como instável.
Eckhoof, Brown e Kilcoyne23compararam a rotação do joelho (medida esta até então
não associada à sintomatologia do joelho) e verificaram correlação para a dor, quando
comparados grupos sintomáticos e assintomáticos. A gênese da dor seria devido ao
fato de que a patela se encontra ligada à tíbia pelos retináculos e tendão patelar,
sofrendo influência direta da rotação do joelho na sua lateralização. Comparando
estes grupos com a literatura, houve diferença entre o grupo normal e IPP,
concordando com os achados do autor supracitado, mas não foram obtidos dados
significativos entre os grupos IPP e IPO, evidenciando a coexistência de outros fatores
não rotacionais ao nível do joelho (báscula da patela, ângulo troclear, comprimento do
tendão patelar) como possíveis fatores etiológicos para a luxação femoropatelar.
Quanto à torção tibial externa, não se observou significância estatística entre
os grupos analisados e ao se comparar com a literatura23verificou-se correlação
positiva relacionada apenas à sintomatologia e não com o fator luxação.
Entre os fatores fundamentais para originar uma instabilidade patelar cita-se a
displasia da tróclea, a lateralização excessiva da tuberosidade anterior da tíbia, o
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aumento da altura patelar e/ou a inclinação lateral da patela (báscula e desvio)24.
Observa-se concordância entre os autores que os critérios de imagem são mais
objetivos27.
Importante conhecer sua posição para planejar o realinhamento mais exato
possível24, entretanto Cerullo et al.28 constataram que o realinhamento da
tuberosidade nem sempre resolve os sintomas.
No presente estudo as medidas de TA-GT nos grupos Normal e IPP
apresentaram um os maiores índices de sensibilidade e especificidade qualificando-o
como excelente para dar diagnóstico da instabilidade. Na avaliação do Risco de
Luxação pode chegar até 20% quando atinge 35 mm, demonstrando ser fator
predisponente na luxação. Comparando-se as demais medidas esperava-se ser mais
significante na etiologia da luxação, mas nas alterações tibiais foi a única
representante de indiscutível e indispensável presença nas avaliações tomográficas.
No que concorda a litertura29,30
O tratamento inicial da instabilidade patelar é ainda controverso, e requer a
combinação de intervenções conservadoras e cirúrgicas, levando em consideração
tanto os tecidos moles quanto as estruturas ósseas, sendo estas últimas a razão mais
comum para a escolha do tratamento cirúrgico, principalmente instabilidade patelar
lateral29,30.

5. CONCLUSÕES
•

Os Ângulos de Anteversão do Colo Femoral (ACF) e Côndilo Maleolar

(ACM) estão entre os sensíveis e específicos para dar o diagnóstico de instabilidade
patelar, mas mesmo alterados não fornecem prognóstico para a luxação patelar.
•

O dado mais sensível e específico para dar o diagnóstico de

instabilidade patelar potencial no concernente aos desvios torcionais é a medida da
TA-GT. Sendo significante também para risco de luxação patellar.
•

Elaborou-se tabela de probabilidade para a mesma.

•

Os Ângulos de Rotação do Joelho e Torção Tibial Externa não tem

qualquer correlação sequer com instabilidade femoropatelar.
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