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APRESENTAÇÃO
A obra intitulada “Estudos voltados para as ciências da saúde vol. 1”,
publicada pela Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora, apresenta um
conjunto de trinta e um capítulos que apresentam diversas temáticas do conhecimento
da área da saúde.
Logo, os artigos apresentados neste volume abordam: um estudo que
estabelece a sobrevida e a mortalidade infantil por tipo de neoplasia segundo a
Classificação Internacional de Câncer Infantil (CICI) em Goiás, delineada como um
estudo retrospectivo, quantitativo, realizado via plataforma de dados de pesquisa
DATASUS. Também será apresentado um trabalho sobre a ocorrência dos cânceres
de mama e endometrial em mulheres em terapia de reposição hormonal na
menopausa, com base na revisão de literatura. Outra pesquisa que fará parte deste
livro, é uma investigação dos efeitos clínicos e nutricionais da cirurgia metabólica em
indivíduos com obesidade grau I e DMT2, e apresentar as políticas públicas e os
direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal. Também,
será apresentado, com base na literatura, os aspectos mais relevantes da nova
classificação das doenças e condições periodontais e peri-implantares, para uma
ampla difusão de conhecimento e aprimoramento da rotina clínica entre acadêmicos
e profissionais.
Temáticas como, o papel do fisioterapeuta da cânula de traqueostomia
determinando o nível de conhecimento dos profissionais de saúde, com relação ao
manejo da traqueostomia numa situação emergencial, a doença hepática policística
adulta em um relato de caso; perfil clínico, dos achados de imagem e os aspectos
anatomopatológicos em mulheres encaminhadas ao Serviço de Orientação e
Prevenção do Câncer de Bauru (SOPC), para investigação de suspeita de câncer de
mama, serão abordados no decorrer do livro.
Dessa forma, agradecemos aos autores por todo esforço e dedicação que
contribuíram para a construção dessa obra, e esperamos que este livro possa
colaborar para a discussão e entendimento de temas relevantes para a área da saúde,
orientando docentes, estudantes, gestores e pesquisadores à reflexão sobre os
assuntos aqui apresentados.

Boa leitura!
Edilson Antonio Catapan
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COMO COMPLICAÇÃO DE PUNÇÃO VENOSA CENTRAL EM RECÉM-NASCIDO:
UM RELATO DE CASO
Danilo Ferreira da Silva
Estudante de medicina da Universidade Federal de Pernambuco – Centro
Acadêmico do Agreste
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Douglas Richard Carlos da Silva
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E-mail: ddouglasrichard@gmail.com
Gabrielly Aguiar de Lima Silva
Estudante de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde
Endereço do autor: Rua Baronesa de Itapissuma, N 92, Recife-PE
E-mail: gabyaguiar05@hotmail.com
Gustavo Rocha Costa de Freitas
Médico Intensivista; Coordenador da Comissão de Cateter do Real Hospital
Português de Beneficência em Pernambuco (RHP)
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E-mail: gustavo.freitas@rhp.com.br
José Luiz de Figueiredo
Professor Adjunto, Disciplina de Introdução a Clínica e a Técnica Cirúrgica (ICTC),
Faculdade de Medicina do Recife (FMR), Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE)
Endereço do autor: Rua Guimarães Peixoto, nº 295, Apt. 3103, Casa Amarela,
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E-mail: jose.lfigueiredo@ufpe.br
RESUMO: Relatamos o caso de um recém-nascido com dextrocardia que após
inserção de cateter central, apresentou derrame pleural com conteúdo de nutrição
parenteral total (NPT). Ao exame radiológico, a ponta do cateter estava posicionada
num ângulo próximo de 90° com a parede veia cava superior. À medida que o volume
diário de NPT progredia, houve piora do quadro respiratório, sendo necessária
drenagem torácica e troca do cateter central. Este relato demonstra que questões
como posicionamento do cateter e osmolaridade da solução, além de alterações
anatômicas como a dextrocardia, são aspectos importantes para o risco dessa
complicação, sendo o protocolo de liberação de cateter central da instituição
rediscutido e feitas ações de educação continuada com médicos e enfermeiros.
PALAVRAS-CHAVE: Recém-Nascido; Prematuridade; Cateterismo central; Derrame
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pleural; Nutrição Parenteral Total; Osmolaridade.
ABSTRACT: We report the case of a newborn infant with dextrocardia who, after
insertion of a central catheter, presented with pleural effusion with total parenteral
nutrition (TPN) content. On radiological examination, the catheter tip was positioned at
a near 90° angle to the superior vena cava wall. As the daily volume of NPT progressed,
the respiratory condition worsened, requiring chest drainage and replacement of the
central catheter. This report demonstrates that issues such as catheter positioning and
solution osmolarity, in addition to anatomical alterations such as dextrocardia, are
important aspects for the risk of this complication.
KEYWORDS: Newborn; Prematurity; Central Catheterization; Pleural Effusion; Total
Parenteral Nutrition; Osmol.
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1. INTRODUÇÃO

As complicações relacionadas a inserção periférica de cateteres centrais
incluem infecções, obstrução, trombose, deslocamento ou fratura do cateter, até
arritmias e tamponamento cardíaco, enquanto o pneumotórax e o hemotórax são mais
específicos dos Cateteres de Inserção Central1. Embora a via percutânea seja eficaz
e segura, pode ser muito difícil em alguns casos e a inserção cirúrgica, através da
dissecção venosa, é uma opção viável.1 Independente da técnica de inserção, a
verificação do posicionamento da ponta do cateter e adequada manutenção são
indispensáveis para a boa evolução do paciente intuito de reduzir complicações
infecciosas, eventos tromboembólicos, flebite, erosão e extravasamento.2
Uma complicação rara, mas já documentada na literatura em diferentes faixas
etárias é o extravasamento de Nutrição Parenteral Total (NPT) para a cavidade
pleural.3 Essa complicação tem relação com alguns fatores, como posicionamento
e tempo de permanência do cateter3,4,5, questões anatômicas6 e osmolaridade da
solução7. Nessa perspectiva, relatamos o caso de um recém-nascido que desenvolveu
um derrame pleural com conteúdo de NPT decorrente da complicação de um cateter
central. O objetivo do presente relato é demonstrar uma complicação rara e seus
potenciais fatores contributivos, com destaque para osmolaridade e posicionamento
da ponta do cateter.

2. RELATO DO CASO

Recém-nascido

prematuro,

32

semanas

de

idade

gestacional,

com

dextrocardia, foi submetido à correção de Hérnia Diafragmática à esquerda e
drenagem do hemitórax esquerdo no 2º dia de vida (Figura 1). Inicialmente havia sido
inserido um cateter umbilical e após 5 dias de uso foi substituído por um cateter em
Veia Jugular Interna direita. No 25º dia de vida, foi realizada a troca do acesso central,
sendo inserido um outro cateter na Veia Jugular Interna esquerda, porém não
progrediu adequadamente e a ponta ficou na topografia da Veia Braquiocefálica
Esquerda (Figura 2A). Um novo cateter foi inserido, dessa vez, na Veia Axilar Direita
por dissecção (Figura 2B). A radiografia do tórax após a inserção desse último cateter
mostrou a ponta fazendo um ângulo próximo de 90º com a parede da Veia Cava
Superior (VCS). Após essa última punção, foi iniciada a NPT e houve a progressão
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diária do volume (190ml, 283ml, 287ml, 408ml) até se atingir a cota nutricional
desejada.
Simultaneamente, o paciente apresentou piora ventilatória diretamente
proporcional ao aumento de volume de NPT. Cinco dias após a inserção do cateter
na Veia Axilar direita por dissecção, foi diagnosticado um derrame pleural, agora à
direita, sendo submetido a uma toracocentese diagnóstica que evidenciou conteúdo
compatível com NPT devido à dosagem de triglicerídeos e glicose na amostra (Figura
3). O cateter da Veia Axilar foi retirado e em seguida inserido um Peripherally Inserted
Central Catheter (PICC) no braço esquerdo, novamente com dificuldade de
progressão do guia, ficando a extremidade impactada na Veia Braquiocefálica
Esquerda (Figura 4).
Nesse caso percebe-se uma correlação marcada por uma piora clínica
importante no 4º dia de uso da NPT e o posicionamento do cateter com ponta
direcionada para a parede lateral da VCS. O paciente tinha uma grande Hérnia
Diafragmática que foi tratada cirurgicamente e uma dextrocardia, duas condições
anatômicas que contribuíram para a dificuldade de posicionamento da ponta do
cateter na junção cavo-atrial em todos os cateteres centrais utilizados.

3. DISCUSSÃO

Complicações no cateterismo venoso central em recém-nascidos estão
relacionadas à alta morbimortalidade1. O derrame pleural por extravasamento de NPT
é uma rara complicação, mas que vem sendo documentada na literatura.3,8 A
osmolaridade da solução é considerada o melhor parâmetro para definir a via de
utilização da nutrição parenteral.2 Sabe-se que o acesso venoso periférico (AVP) é
seguro se a osmolaridade da solução for inferior a 600mOsm/L, soluções com
osmolaridades superiores a esse limite em AVP podem levar a flebites com
extravasamento local.2 No RN, a NPT pode exceder esse limite, além de permanecer
períodos prolongados, portanto, recomenda-se o Acesso Venoso Central (AVC) para
osmolaridades superiores a 900mOsm/L, enquanto em osmolaridades entre 600-900
mOsm/L, deve haver cautela na escolha por AVP. Em neonatos, a osmolaridade da
Nutrição Parenteral Periférica não deve exceder 1000 mOsm/L, além de que o tempo
de duração do AVP deve se limitar até que se obtenha o AVC.7
Com relação à posição do cateter, há um longo debate sobre a posição ideal
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da ponta9: o terço inferior da veia cava superior, a junção cavoatrial ou a porção
superior do átrio direito. Em crianças, deve-se evitar que a ponta do cateter esteja
posicionada dentro átrio ou ventrículo direitos4, logo, recomenda-se que a ponta do
cateter esteja pelo menos a 0,5cm acima da carina em crianças pequenas
(comprimento cefalocaudal entre 47 e 57 cm) e, em crianças maiores (comprimento
cefalocaudal entre 58 e 108cm) 1,0cm de distância acima da carina.4
Para optar pelo posicionamento da ponta do cateter em terço final da VCS ou
junção cavoatrial é necessário levar em consideração o período de permanência do
acesso4. Em pacientes que necessitam tratar doenças crônicas, com permanências
longas (acima de 12-18 meses), a junção cavoatrial é o lugar mais recomendado9,
pelo crescimento em altura esperado de acordo com o tempo, enquanto os acessos
de menor duração devem ser posicionados em VCS.9 A migração da ponta do cateter
pode ocorrer ainda que a mesma seja posicionada de forma correta inicialmente4, pois
o lúmen da VCS é largo e sua velocidade de fluxo é rápida, enquanto o PICC é leve e
menos rígido, dessa forma, a ponta do cateter flutua no lumen do vaso com risco de
migração para outras áreas após esforço de tosse e vômitos mais comumente.5
Radiografias seriadas para acompanhamento, iniciando uma semana após a inserção
do cateter podem ser úteis para detectar a migração de cateter e identificar pacientes
em risco.8
No caso reportado, houve dificuldade na inserção dos cateteres pois a
dextrocardia do paciente, fator reconhecidamente influenciador em casos de mal
posicionamento dos AVCs6, propiciou o posicionamento incorreto em Veia
Braquicefálica, além do ângulo próximo a 90° com a parede lateral da VCS que é
considerada mais frágil que a parede medial.3 Essa angulação do cateter na parede
lateral favorece a erosão vascular que pode ocorrer principalmente com infusões de
alta osmolaridade para veias de recém-nascidos.
As punções em RN são sempre delicadas e as alterações anatômicas
específicas de cada paciente tornam esse procedimento ainda mais desafiador. Um
recurso a beira-leito que pode contribuir para o posicionamento correto da ponta
durante a inserção do cateter são os dispositivos de eletronavegação. Essa tecnologia
ajuda a deixar a ponta bastante próxima à área da junção cavo-atrial através do
reconhecimento da maior amplitude da onda P no monitor cardíaco, com alta
eficácia10, inclusive em recém- nascidos.
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Figuras e legendas:
Figura 1 – Raio X evidenciando hérnia diafragmática em hemitórax esquerdo

Figura 2 – (A) Cateter central posicionado em veia braquiocefálica esquerda; (B) Cateter
inserido por dissecção em veia axilar direita com ponta posicionada em ângulo próximo de 90° com
parede de VCS.
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Figura 3 – Derrame pleural em hemitórax direito 5 dias após inserção do cateter em veia axilar
direita
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Figura 4 – PICC inserido em veia axilar esquerda com ponta impactada em veia braquiocefálica
esquerda
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ABSTRACT: Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm is a rare neoplasm of
hematopoietic origin with poor clinical evolution. Here we report a case of a patient who
presented with blastic plamacytoid dendritic cell neoplasm with cutaneous and nodal
involvement. The patient was successfully treated with polychemotherapy followed by
allogeneic bone marrow transplantation. The case described reaches, until the moment
of this publication, disease- free survival of 32 months, superior to that described in the
literature, which is from 12 to 18 months. We also did a brief review of the literature on
this disease, including aspects relevant to diagnosis, treatment and prognosis.
KEYWORDS: Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm; Bone Marrow Cell
Transplantation; Hematologic Malignancy.
RESUMO: A neoplasia de células dendríticas plasmocitóides blásticas é uma
neoplasia de origem hematopoética rara e com evolução clínica ruim. Aqui relatamos
um caso de paciente que apresentou a neoplasia de células dendríticas plamocitóides
blásticas com acometimento cutâneo e nodal. O mesmo foi tratado com
poliquimioterapia seguida de transplante alogênico de medula óssea com sucesso. O
caso descrito alcança, até o momento desta publicação, sobrevida livre de doença de
32 meses, superior à descrita na literatura que é de 12 a 18 meses. Fazemos ainda

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 54914-54920 jun. 2021 ISSN: 2525-8761

23

uma breve revisão de literatura acerca desta doença incluindo aspectos relevantes
para o diagnóstico, tratamento e prognóstico.
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasia de Células Dendríticas Plasmocitóides Blásticas;
Transplante de Medula Óssea; Malignidade Hematológica.
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1. INTRODUCTION

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm is a hematopoietic malignancy that
was first described in 1994. In 2008, it was renamed in the 4th edition of the World Health
Organization (WHO) classification of human tumors to more accurately reflect its
cytological characteristics as a myeloid lineage neoplasm. In a dedicated chapter, the
2017 revised WHO classification asserted that this neoplasm has its origin in
hematopoietic stem cells with the genetic signature being closer to the origin of myeloid
precursors.3, 5 The association with myeloid disorders suggests a potential multilineage
in some cases.5
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm is a rare disease that accounts for
less than 1% of acute leukemias6 and is more frequent in men than in women (3.3:1).
It is particularly prevalent in the seventh and eighth decades of life, although it has
been described in all age groups, including children. The neoplasm has no defined
etiology,

but

it

may

be

associated

with

myelodysplastic

syndromes

and

myeloproliferative diseases, especially chronic myelomonocytic leukemia. 3, 4
The objective of the present report is to describe the case of one patient, of
whom having presented blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm. We wish to show
the clinical manifestations, immunophenotypic aspects for the diagnosis, the treatment
administered and the response.

2. CASE REPORT

A 28-year-old man presented an initial itchy nodular lesion in his right calf. The
lesion showed no purulent drainage, but it had undergone progressive growth for about
1 year before the patient sought care. The man was a rural worker who was obese,
hypertensive, dyslipidemic, and also smoked. During the six months prior to the
investigation, new diffuse nodular lesions with the same features had appeared in
his upper and lower limbs, trunk and cervical region, and he had lost nine kilos in one
month and had shown sporadic episodes of fever.
Physical examination showed multiple hardened nodules of different sizes. The
lesions were not painful to palpation, and they were located on the upper limbs, calves,
thigh, chest, and back, as well as in the occipital, submental, and cervical regions. The
calf lesions were ulcerated but showed no purulent secretion (Figure 1 - A).
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Biopsy of these skin lesions showed dermal infiltration of immature malignant
cells of intermediate size in a diffuse pattern and with nodular growth. The neoplastic
cells had a scarce cytoplasm and irregular nuclei, with nucleoli occasionally evident.
An immunohistochemical study revealed the expression of TCL1 and CD123, thus
confirming the diagnosis of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm. The
expression of anti-apoptotic protein BCL-2 was also observed, and the cell proliferation
antigen Ki- 67 was expressed in 90% of the neoplastic cells.
Given this diagnosis, morphological examination and immunophenotyping were
performed by flow cytometry analysis of bone marrow cells; the immunophenotyping
showed only 0.4% of positive events for CD56, CD4, CD123, HLA-DR, and CD38,
which correspond to plasmacytoid dendritic cells. Despite this finding, histological and
immunohistochemical examination of bone marrow samples also gave negative results
for neoplasia, therefore, we found this percentage not being sufficient to demonstrate
the leukemic form of the disease.
Computed tomographic (CT) staging showed bilateral iliac and inguinal lymph
node enlargement and an increased number of cervical lymph nodes, but with
borderline dimensions. Sinus CT scan revealed possible infiltration in the paranasal
sinuses and nasal fossae, as well as hypertrophy of the pharyngeal tonsils. There were
signs of bronchiolitis in the chest, but no signs of neoplasia.
The HyperCVAD chemotherapy protocol was adopted, according to which
hyperfractionated cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, and prednisone, high
doses of methotrexate and cytarabine. Methotrexate, cytarabine plus dexamethasone
were administered intrathecally for central nervous system prophylaxis. The lesions
showed complete remission (Figure 1 - B) and the polychemotherapy was interrupted
after seven cycles. Next, the patient was submitted to related-donor allogeneic
hematopoietic stem cell transplant (HSCT) and, at the time of this publication, he has
completed 32 months of remission after therapy with HyperCVAD followed by HSCT.
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Figure 1 – Skin lesions in the lower limb. A- Nodular and ulcerated lesions at the time of diagnosis. BScar appearance of skin lesions at the end of chemotherapy protocol.

3. DISCUSSION

Normal plasmacytoid dendritic cells were originally described by Lennert and
Remmele in 1958,

7

and have had different names over time because their cellular

origin is uncertain. The origin of blast plasmocytoid dendritic cell neoplasm also
remained unclear for many years and only in 2008, the precursors of plasmocytoid
dendritic cells were recognized as the normal counterpart of this neoplasm.3
The pathophysiology of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm implies that
it originates from clonal proliferation of plasmacytoid dendritic cell precursors.
Morphologically, it is composed of monomorphic medium-size tumor blast cells with
nuclei that have irregular contours, thin chromatin, and one or multiple eosinophilic
nucleoli. The cytoplasm is scarce and azurophilic, but without Giemsa-positive
granules, which is in accordance with our findings. Mitotic figures vary in number,
without the occurrence of necrosis or angioinvasion.4,5
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Immunophenotypically, the tumor expresses CD4, CD43, CD45RA, and CD56,
as well as antigens associated with plasmacytoid dendritic cells, such as CD123,
TCL1A, CD303, and CD2AP. Neither CD4 nor CD56 are expressed in about 8% of
cases. Some lymphoid or myeloid antigens, such as CD7 and CD33, are commonly
expressed.5 Some cases show expression of CD2, CD5, CD36, CD38, and CD79a,
while CD3, CD13, CD16, CD19, CD20, LAT, lysozyme, and MPO are not expressed.
Granzyme B can be detected by flow cytometry, but it is typically negative in
immunohistochemical assays of tissue samples. Other cytotoxic molecules, such as
Perforin and TTIA1, are not expressed.5 The S100 protein is expressed in 25% to 30%
of cases, especially in pediatric cases. TdT is expressed in about one third of cases, and
CD117 is occasionally expressed. CD34 is not detected in immunohistochemical
assays of tissue samples but it is detected by flow cytometry in 17% of cases.5 The
neoplasm can also express other antigens that are usually not expressed in normal
plasmacytoid dendritic cells, such as BCL6, BCL2, and IRF4. In this case, BCL2 was
positive.
The cutaneous tropism of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm as
observed in our patient, is attributed to its antigen expression, which includes CLA and
CD56, and to the chemokine receptors expressed by the neoplastic cells, such as
CXCR3, CXCR4, CCR6, and CCR7. Multiple skin lesions usually occur, which can affect
any site and be present as nodules, plaques, or bruises of different sizes and colors.4
Epidemiological data show that in 90% of cases the patient presents skin
nodules concomitant with the involvement of other sites, such as bone marrow,
lymph nodes, spleen, or other organs before leukemic dissemination occurs, which
would have a pattern similar to a myelomonocytic or monocytic leukemia. However, in
approximately 10% of patients, acute leukemia is the first manifestation of the disease
and the coexistence of myelodys plastic syndrome or the transformation into acute
myeloid leukemia is observed in 15 to 20% of cases. 1,2 However, such manifestations
were not observed in our patient.
The disease has an aggressive clinical progression, with an average survival
span of 10 to 20 months. A total of 80% to 90% of cases show an initial response to
polychemotherapy, but relapses with subsequent chemoresistance are often
observed. Treatments based in acute lymphoid leukemia protocols are more effective
than acute myeloid leukemia-based regimens.6 Age has a prognostic impact, with the
survival rates being higher in pediatric patients.5 For patients in their first complete
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remission who are clinically fit, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation is
recommended as the first line of treatment to achieve long-term survival.

4. CONCLUSION

The present report describes a case of blastic plasmacytoid dendritic cell
neoplasm presented as a lymphoma with extensive skin and lymph node involvement,
but without bone marrow infiltration. This case showed a good clinical progression 32
months after diagnosis following administration of standard treatment according to
literature (polychemotherapy according to acute lymphoblastic leukemia protocols,
followed by HSCT). The patient in this case has already exceeded the overall survival
estimate of 12 to 18 months described in literature.6 It has not yet been possible to
identify the specific immunophenotypic signature of the most severe cases of blastic
plasmacytoid dendritic cell neoplasm. This would require larger studies, which are
difficult to carry out as this is a rare neoplasm with a high mortality rate.
Although this neoplasm often has severe progression, with high relapse and
chemoresistance rates, it can be treated, and the response is satisfactory in some
cases, like this one reported.
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RESUMO: Objetivos: Estabelecer a sobrevida e a mortalidade infantil por tipo de
neoplasia segundo a Classificação Internacional de Câncer Infantil (CICI) em Goiás.
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Métodos: delineada como um estudo retrospectivo, quantitativo, realizado via
plataforma de dados de pesquisa DATASUS. Foram incluídos na pesquisa dados de
ambos os sexos, de 0 a 9 anos de idade, que buscaram o hospital de referência entre
os anos de 2016 a 2018 para diagnóstico e tratamento de neoplasia. foram excluídos
os que tiverem idade superior a 10 anos. Foram analisados dados disponíveis quanto
a mortalidade pelo sistema TABNET-DATASUS entre os anos de 2016 a 2018 (última
atualização de dados do sistema de informação) incluídos no CICI-10, calculado o
índice de sobrevida com base nos dados disponibilizados de incidência e mortalidade.
Resultados: A causa de maior prevalência no número de óbitos por neoplasia infantil
é por neoplasia maligna de encéfalo e sistema nervosa central, correspondendo a um
total de 27 casos entre o período de 2016 a 2018, com mortalidade semelhante entre
as faixas etárias 1-4 anos e 5-9 anos, seguido por Leucemia Linfocítica e Leucemia
mieloide que juntas equivalem a 32 casos de mortes infantis entre os anos de 2016 a
2018 no estado de Goiás. Outras neoplasias dealta mortalidade infantil são neoplasias
de medula espinhal com 9 casos de mortalidade no período estudado. Não foi possível
analisar tratamento instituído para essas neoplasias, nem período de estadiamento ao
diagnostico, devido a ausência de dados no sistema DATASUS. Conclusões: A
mortalidade infantil oncológica mantem-se alta, sendo a principal causa entre essas a
neoplasia maligna de encéfalo e sistema nervosa central, seguida pela leucemia e
seus suptipos. Não se relacionou estadiamento ao diagnostico com relação a
mortalidade devido a limitação dos dados disponíveis.
PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade infantil; Oncologia Pediátrica; Epidemiologia.
ABSTRACT: Objectives: To establish child survival and mortality by type of neoplasm
according to the International Classification of Childhood Cancer (CICI) in Goiás.
Methods: designed as a retrospective, quantitative study, carried out via the DATASUS
research data platform. Data from both genders, from 0 to 9 years old, who sought the
referral hospital between the years 2016 to 2018 for the diagnosis and treatment of
neoplasia were included in the research. those who were over 10 years old were
excluded. Available data on mortality by the TABNET-DATASUS system between the
years 2016 to 2018 (last update of data from the information system) included in CICI10 were analyzed, the index was calculated of survival based on available incidence
and mortality data. Results: The most prevalent cause in the number of deaths from
childhood neoplasia is from malignant neoplasm of brain and central nervous system,
corresponding to a total of 27 cases between the period 2016 to 2018, with similar
mortality between age groups 1-4 years and 5-9 years, followed by Lymphocytic
Leukemia and Myeloid Leukemia which together amount to 32 cases of infant deaths
between the years 2016 to 2018 in the state of Goiás. Other neoplasms with high infant
mortality are spinal cord neoplasms with 9 cases of mortality in the studied period. It
was not possible to analyze the treatment instituted for these neoplasms, nor the period
of staging at diagnosis, due to the lack of data in the DATASUS system. Conclusions:
Infant mortality oncology remains high, being the main cause among these the
malignant neoplasm of brain and central nervous system, followed by leukemia and its
suptypes. No staging was related to the diagnosis with respect to mortality due to the
limited data available.
KEYWORDS: Infant mortality; Pediatric Oncology; Epidemiology.
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1. INTRODUÇÃO

A oncologia pediátrica corresponde a 3% das doenças em crianças com 9.890
casos novos anualmente e está entre as 5 principais causas de morte nos primeiros 5
anos de vida e corresponde a principal causa de morte por doença de 0 a 14 anos.
Sendo as neoplasias malignas correspondentes a 2% do número total de neoplasias
infantis e a principal responsável por perda de potenciais anos de vida na infância,
tem-se as lesões mais frequentes: Leucemias, Linfomas, Retinoblastomas e Tumores
de Sistema Nervoso Central (AMORIM et al., 2016); (SANTOS, 2018).
São classificados segundo seu grupo diagnóstico e sua morfologia de acordo
com a Classificação Internacional do Câncer na Infância (CICI) terceira edição
modificada em 2005 que os subdivide em: Leucemias, Linfomas e neoplasias reticulo
endoteliais,

neoplasias

de

sistema

nervoso

e

neoplasias

intracraniais

e

instraespinhais mistas, tumores do sistema nervoso simpático, retinoblastoma,
tumores renais, tumores hepáticos, tumores ósseos malignos, sarcomas de partes
moles, neoplasias de célula germinativa e trofoblástica e gonodal, carcinomas e outras
neoplasias epiteliais malignas, outras neoplasias malignas inespecíficas. Quanto a
mortalidade infantil por câncer, nota-se um declínio mundial, sendo obtida a cura em
até 80% dos casos nos melhores centros oncológicos mundiais, porém o Brasil não
acompanhou essa melhoria, obtendo resultados inferiores ao México, Argentina e
Chile no combate à mortalidade infantil por causas oncológicas. Isso justifica-se pelas
discrepâncias do acesso a saúde em diferentes regiões do país, dificuldade na
integração das redes de cuidado e na atenção multidisciplinar, retardo no diagnóstico,
acesso limitado a medicamentos. (MAGALHÃES et al., 2016)
Diante o exposto, objetiva-se com este trabalho o estabelecimento da
sobrevida e mortalidade infantil por tipo oncológicos segundo a classificação
internacional de câncer infantil (CICI) no estado de Goiás e os principais fatores
associados a essa mortalidade.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, quantitativo, realizado
utilizando banco de dados virtuais do Ministério da Saúde, no site do Departamento
de

Informática

do

SUS

(DATASUS.
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http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nigo.def)

analisando

a

mortalidade e sobrevida de crianças que trataram sua comorbidade oncológica em
Goiás nos anos de 2016 a 2018.Foram analisados todos os casos registrados no
sistema no período de 2016 a 2018, sendo este o período com dados mais recentes
no momento da pesquisa. A faixa etária avaliada consiste em pacientes com idade
entre 0 e 10 anos. Foram extraídas informações mínimas referentes à idade, sexo,
diagnóstico da doença e quantidade de óbitos. Os tipos de câncer analisados foram
categorizados com base na classificação Internacional do Câncer Infantil segundo
Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) (KRAMÁOVÁ e STILLER,
1996).. O estudo respeitará todos os princípios éticos e legais envolvendo pesquisa
com seres humanos. Todavia, não será necessária aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa do Centro Universitário de Anápolis, uma vezque não envolve pesquisa com
animais ou humanos ou coleta de dados diretamente com a comunidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados óbitos por ocorrência no estado de Goiás causados por
neoplasias malignas nas faixas etárias de 0 a 9 anos entre os anos de 2016 a 2018,
pois esses eram os dados mais recentes do DATASUS para mortalidade oncológica.
Na tabela 1 verificamos que o maior número de óbitos por neoplasia infantil é por
neoplasia maligna de encéfalo e sistema nervosa central, correspondendo a um total
de 27 casos entre o período de 2016 a 2018, com mortalidade semelhante entre as
faixas etárias 1-4 anos e 5-9 anos. A segunda maior causa de mortalidade por
neoplasia infantil é Leucemia Linfocítica seguida por Leucemia mieloide. Juntas
equivalem a 32 casos de mortes infantis entre os anos de 2016 a 2018 no estado de
Goiás. Sendo que a Leucemia Linfocítica tem mortalidade maior na faixa etária de 5
a 9 anos, enquanto a leucemia mieloide tem mortalidade equivalente para as faixas
etárias 1-4 anos e 5 a 9 anos. Outras neoplasias de alta mortalidade infantil são
neoplasias de medula espinhal e sistema nervoso central com 9 casos de mortalidade
no período estudado predominantemente na faixa estaria de 5-9 anos, seguida por
neoplasias de suprarrenal com 8 casos relatados sem predominância em faixa etária.
A Tabela 1 traz vários dados de mortalidade de acordo com a classificação CICI-10,
descrevendo a mortalidade por neoplasias malignas infantis nos anos de 2016-2018,
por tipo e faixa etária em ordem crescente de casos.
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Tabela 1 – Óbito por ocorrência no estado de Goiás por neoplasia maligna infantil de acordo com CICI
– 10 entre os anos de 2016-2018.

CID DE NEOPLASIA MALIGNA (NM)
C22 NM figado vias biliares intra-hepatico
C40 NM ossos/cartilagem, articulação e membros
C76 NM outras localização e mal definidas
C80 NM s/especificação de localização
C81 Doença de Hodgkin
C83 Linfoma não-Hodgkin difuso
C85 Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e tipo NE
C69 NM do olho e anexos
C41 NM ossos/cartilagem/articulações NE
C49 NM tecido conjuntivo e outros tecidos moles
C64 NM rim exceto pelve renal
C95 Leucemia de tipo celular NE
C74 NM da glândula suprarrenal
C72 NM medula espinhal SNC
C92 Leucemia mieloide
C91 Leucemia linfoide
C71 NM de encéfalo e SNC
Total de neoplasia infantil

<1 ANO
1
1
1
1
1
5

1a4
anos
1
1
1
1
2
3
3
1
2
4
6
5
5
11
47

5a9
anos
1
-

TOTAL

1
1
3
1
4
3
5
15
15
49

1
1
1
1
1
1
2
4
4
4
4
8
9
11
21
27
101

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Na tabela 2 verificamos a descrição da mortalidade infantil causada por
neoplasias hematológicas comparando-se as faixas etários e sexo. A mortalidade
por Leucemia é maior entre o sexo masculino equivalente a 64% dos casos, sendo o
subtipo mais comum a Leucemia Linfocítica principalmente na faixa etária dos 5 aos 9
anos. Para as demais faixas etárias, existe uma equivalência entre os casos de
mortalidade e sexo, não demonstrando nenhuma relação.
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TABELA 2 – Óbito por Leucemia Linfoide, Mieloide, Monocítica e de tipo celular inespecífico por sexo
e faixa etária nos anos de 2016 a 2018.

SEXO

< 1 ANO

1 A 4 ANOS

5 A 9 ANOS

T

Masc

1

6

16

23

Fem

2

6

5

13

Total

3

12

21

36

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Comparando-se mortalidade por neoplasia de encéfalo em crianças de 0 a 9
anos nos anos de 2016 a 2018 em relação ao sexo, nota-se na TABELA 3 que o
percentual de acometimento para criança do sexo masculino é maior na faixa etária
de 1 a 4 anos com 7 casos do total de 11 casos para essa idade, enquanto que a
mortalidade entre 5 a 9 anos é muito próxima entre os sexos com 7 casos de mortes
crianças do sexo masculino e 8 do sexo feminino. O total de mortalidade por esse tipo
de neoplasia é de 27 casos no período estudado, tornando-a a principal causa de
mortalidade por neoplasia maligna na faixa etária de 0 a 10 anos.
TABELA 3 – Óbito por Neoplasias Malignas de Encéfalo em crianças por sexo de 0 a 9 anos, no
período de 2016 a 2018.

SEXO

MENOR 1 ANO

1 A 4 ANOS

5 A 9 ANOS

TOTAL

Masc

-

7

7

14

Fem

1

4

8

13

Total

1

11

15

27

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Na extração de dados temos o total de diagnósticos entre os anos de 2016 a
2018. Essa tabela demonstra que os maiores números de diagnósticos de neoplasias
infantis segundo o CICI-10 são de Leucemias de tipo não especificado com
predominância na faixa etária de 1 a 4 anos com 26 casos em um total de 41 casos.
Em segundo lugar das neoplasias infantis tem-se a leucemia linfocítica. Apresenta um
total de 37 casos, sendo predominante na faixa etária de 5 a 9 anos com 25 casos.
Foram correlacionados os dados de diagnóstico de neoplasia infantil nos anos
de 2016 a 2018 com os dados de mortalidade infantil por neoplasia maligna nos
mesmos anos e descritos na tabela 3. Analisou-se a sobrevida a partir de número de
diagnósticos dividido pelo número de mortalidade de acordo com cada tipo de
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neoplasia. Constatou- se a incoerência de dos dados de neoplasia de suprarrenais e
de neoplasias de medula espinhal, dado o baixo número de diagnostico em
contrapartida a um alto número de mortalidade. Notou-se também a baixa sobrevida
na Leucemia linfocitica, justificando sua alta mortalidade, sendo que a sobrevida
corresponde 1,76, seguida por neoplasia de encéfalo com 1,35 e leucemia mieloide
com 1,36. Esses dados da baixa sobrevida após o diagnóstico para neoplasia de
encéfalo, leucemia mieloide e leucemia linfocitica, justificam sua prevalência nos
casos de mortalidade infantil por neoplasia.
As neoplasias pediátricas estão entre as cinco primeiras causas de morte
infantil entre 0 a 5 anos e é a primeira causa de morte por doença entre 0 a 14 anos.
Assim, nesse projeto correlacionaram-se os dados de diagnóstico de neoplasia infantil
nos anos de 2016 a 2018 com os dados de mortalidade infantil por neoplasia maligna
no mesmo período. Certificou-se que principais tipos de neoplasias infantis são
categorizados segundo sua morfologia pela CICI em 12 tipos, sendo as lesões mais
frequentes: Leucemias, Linfomas, Retinoblastomas e tumores de sistema nervoso
central.
Em Goiás foi constatado que o maior número de óbitos por neoplasia infantil é
por neoplasia maligna de encéfalo e SNC, seguida da Leucemia Linfocítica e Leucemia
mieloide. Nas últimas décadas a incidência e mortalidade da neoplasia maligna de
encéfalo e SNC aumentaram nos países desenvolvidos, principalmente em crianças
e adultos com ≥45 anos (INCA, 2012; BUER et al., 2015). No estudo foi evidenciado
que o número de óbitos por neoplasia maligna de encéfalo e sistema nervosa central
foi de 27 casos entre o período de 2016 a 2018, com mortalidade semelhante entre as
faixas etárias 1-4 anos e 5-9 anos.
As leucemias são o tipo de câncer pediátrico mais comum no mundo (HADAS
2014). Na população analisada é o segundo maior responsável pelos óbitos por
neoplasias pediátricas, com uma pequena superioridade na incidência no sexo
masculino, o que já era previsto, pois em praticamente todas as populações, as taxas
de incidência de câncer são maiores para os meninos do que para meninas (BUER et
al., 2015). Notou-se também a baixa sobrevida na Leucemia linfocítica, o que justifica
sua alta mortalidade, seguida por neoplasia de encéfalo e pela leucemia mieloide.
Neoplasias suprarrenais são mais raras, sendo a incidência semelhante na
maioria dos países e sua distribuição quanta idade é bimodal, o primeiro pico na
primeira década de vida e o segundo na quinta década. E em média o período do início
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dos sintomas até o diagnóstico é de 9,5 meses, e de 6,0 meses entre a primeira
consulta e o início do tratamento. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017).
Constatou-se a incoerência dos dados de neoplasia de suprarrenais no estado de
Goiás no período estudado segundo a análise desse projeto, tendo em vista que o
baixo número de diagnostico em contrapartida a um alto número de mortalidade.
Evidenciou-se também que há uma baixa sobrevida após o diagnóstico para
neoplasia de encéfalo, leucemia mieloide e leucemia linfocitica, o que colabora
diretamente na prevalência de casos da mortalidade infantil por neoplasias. Isso alerta
para a necessidade de meios que proporcionem diagnósticos mais precoces e
aprimoramentos para um maior sucesso nas intervenções terapêuticas.

4. CONCLUSÃO

Em suma, procurou-se evidenciar e representar as principais causas de
neoplasia na infância, sua incidência e mortalidade em Goiás. Em geral, mortalidade
infantil por causas oncológicas mantem-se em alta. Sendo neoplasia maligna de
encéfalo e sistema nervosa central a principal causa de morte nessa faixa etária
pediátrica, seguida Leucemia em seus múltiplos tipos. Essa pesquisa não conseguiu
relacionar estadiamento ao diagnostico com relação a mortalidade devido a limitação
dos dados disponíveis nos sistemas de informações.
Outro fator revelado nesse estudo foi a necessidade de meios que
proporcionem diagnósticos mais precoces e aprimoramentos para um maior sucesso
nas intervenções terapêuticas, para que assim diminua-se a incidência dessas
comorbidades e para uma melhor estimativa de bons prognósticos.
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RESUMO: Objetivo: descrever as experiências cotidianas de mulheres com
fibromialgia e o seu reflexo na qualidade de vida. Método: estudo de métodos mistos
que incluiu oito mulheres com fibromialgia. Os dados quantitativos foram coletados
por meio do questionário Fibromyalgia Impact Questionnaire e submetidos a análise
estatística descritiva. Os dados qualitativos foram obtidos por meio de entrevistas
semiestruturadas e analisados segundo a análise de conteúdo indutiva no ano de
2018-2019 em um centro de reabilitação de um hospital filantrópico. Resultados: nos
dados quantitativos as participantes apresentaram baixa qualidade de vida com o
escore apresentado. Os dados qualitativos apresentam-se nas categorias: Concepção
de fibromialgia; Itinerário diagnóstico terapêutico; Métodos para o manejo da dor; A
dor, suas características e seu impacto nas atividades de vida diária. Conclusão: as
experiências das participantes incluíram o desconhecimento da síndrome, o
tratamento em polifarmácia, o isolamento social e as dificuldades na realização de
atividades rotineiras. Achados confirmados pelos escores obtidos, ambos indicando
comprometimento da qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Fibromialgia; Qualidade de Vida; Perfil de impacto da doença;
Enfermagem.
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ABSTRACT: Objective: to describe the experience of women with fibromyalgia and the
impact of it on their quality of life. Method: a mixed-methods study of that included eight
women with fibromyalgia. Quantitative data were collected using the Fibromyalgia
Impact Questionnaire and subjected to descriptive statistical analysis. Qualitative data
were obtained through semi-structured interviews and analyzed according to the
inductive data analysis in the year 2018-2019 in a rehabilitation center of a philanthropic
hospital. Results: in the quantitative data, the participants had a low quality of life with
the score presented. Qualitative data are showed in the categories: Conception of
fibromyalgia; Therapeutic diagnostic itinerary; Methods for pain management; Pain, its
characteristics and its impact on activities of daily living. Conclusion: the experiences of
the participants included ignorance of the syndrome, treatment in polypharmacy, social
isolation and difficulties in carrying out routine activities. Findings confirmed by the
scores obtained, both indicating impairment of quality of life.
KEYWORDS: Fibromyalgia; Quality of life; Impact profile of the disease; Nursing.
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1. INTRODUÇÃO

A fibromialgia (FM) ou síndrome fibromiálgica (SFM) é caracterizada como uma
síndrome reumatológica de etiopatogenia desconhecida, em que há a ocorrência de
dor crônica generalizada e a presença de regiões dolorosas chamadas de tender
points, que apresentam distribuição simétrica em todo corpo e associa-se a outros
sintomas.1-3 A prevalência da síndrome fibromiálgica na população mundial varia de
0,66 a 4,4%,4 no Brasil chega a 2,5%. Segundo a literatura, a mulher é a mais afetada
por esta síndrome, com prevalência oito vezes maior quando comparada aos
homens.5-6 A idade média do diagnóstico é de 50 anos, a mínima 17 anos e a máxima
89 anos.7-8
O principal sintoma da síndrome é a dor difusa, acompanhada de depressão,
ansiedade, distúrbios do sono, rigidez matinal, fadiga, parestesia, dificuldade de
memória e concentração, tontura, cefaleia crônica, síndrome do cólon irritável e bexiga
irritável, dor torácica e dispneia. O diagnóstico é puramente clínico, com a
apresentação destes sintomas e descartados os diagnósticos diferenciais.1-4 Os
critérios mais aceitos para o diagnóstico baseiam-se no American College of
Rheumatology, em suas duas versões (1990 e 2010) que estabelecem diretrizes aos
médicos especialistas para um diagnóstico acurado.7,9
Pela dificuldade na conceituação da sua etiologia e fisiopatologia, há um atraso
na elaboração diagnóstica, passando-se em média três anos após início dos sintomas,
para o diagnóstico apropriado. Por conseguinte, observa-se atraso no início do
tratamento.7 A terapêutica adotada almeja a melhoria da qualidade de vida do
indivíduo

associando

métodos

farmacológicos

e

não

farmacológicos.

Os

farmacológicos incluem o uso de antidepressivos, ansiolíticos, corticoides, antiinflamatórios não esteroidais, opioides e outros.2-3,6 O não farmacológico, por sua vez,
deve envolver medidas educativas para os pacientes, além da recomendação de
exercícios físicos aeróbicos, de alongamento e de fortalecimento. bem como, o
tratamento

psicológico, a reabilitação

física e

ocupacional

e as

terapias

complementares, como a acupuntura.2-3,6
Observa-se na literatura que a FM tem impacto direto na qualidade de vida do
indivíduo que porta a síndrome.1,4,6-8 Qualidade de vida é um termo subjetivo que se
refere ao conhecimento do próprio existir. Possui uma relação entre diversos campos
procurando o bem-estar do indivíduo pela sua percepção do meio em que vive e o
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completo equilíbrio com o mesmo.10 Estudos indicam que os portadores de FM têm
seu bem-estar prejudicado pelas manifestações desta condição, o que afeta
diretamente sua qualidade de vida.1,5,11
A enfermagem, como provedora do cuidado e bem-estar, desempenha um
papel importante no aumento da qualidade de vida desses indivíduos, principalmente
por meio de orientações e incentivo para o bom relacionamento pessoal e autonomia.2
A fim de assistir o portador da SFM, deve-se conhecer o indivíduo em sua totalidade
e sua percepção quanto às experiências cotidianas com esta condição de saúde. Para
tanto, foi elaborada a seguinte perguntas: Quais são as experiências cotidianas de
mulheres com fibromialgia e como essas experiências afetam sua qualidade de vida?
Para respondê-la, o estudo teve como objetivo descrever as experiências cotidianas
de mulheres com fibromialgia e o seu reflexo na qualidade de vida.

2. MÉTODOS

Pesquisa de métodos mistos, combinando a abordagem quantitativa e
qualitativa, por meio da estratégia de triangulação concomitante,12 visa o interjogo
das fontes de dados, a fim de neutralizar ou cancelar os vieses inerentes a cada uma
das abordagens.12 O delineamento do estudo seguiu os seguintes princípios:
Distribuição do tempo; Atribuição de peso; Combinação e Teorização.12 Os
componentes quantitativos e qualitativos tiveram o mesmo peso na operacionalização
das etapas do estudo, bem como para a análise dos dados e, portanto, foram
representados pela sigla (QUAN+QUAL). As siglas maiúsculas indicam igual peso dos
componentes e o sinal (+), corresponde à concomitância na coleta de dados
quantitativos e qualitativos. Para os resultados, tais dados foram comparados com o
objetivo de determinar convergências, diferenças e combinações.12-14
O estudo foi realizado no Centro de Reabilitação de uma instituição filantrópica
da capital paulista. A coleta dos dados deu-se de dezembro de 2018 a janeiro de 2019,
por duas graduandas em Enfermagem, supervisionadas por pesquisadoras
experientes nesta modalidade de estudo. A fase qualitativa (QUAL), foi
operacionalizada como um estudo descritivo e exploratório. Foram conduzidas
entrevistas semiestruturadas com portadores da SFM que estavam em tratamento de
reabilitação na instituição, maiores de 18 anos. Os dados qualitativos foram
categorizados segundo os passos propostos pela análise de conteúdo indutiva,
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composta por três fases principais: preparação, organização e registro dos dados.15
A fase quantitativa (QUAN) foi operacionalizada por um estudo transversal
descritivo. Nesta fase foi aplicado o questionário Fribromyalgia Impact Questionnare
(FIQ).16 Alguns estudos utilizam o FIQ como instrumento para a pesquisa, sendo
este, específico para FM, de fácil compreensão e aplicação. Este instrumento,
traduzido para a língua portuguesa e validado por um grupo de especialistas em
2006,16 é composto por 19 questões dispostas em 10 itens, que envolvem os
domínios: capacidade funcional, situação profissional, distúrbios psicológicos e
sintomas físicos. A pontuação máxima considerada do questionário é 100. Cada
domínio do questionário gera, de forma diferente, os valores brutos que são
normalizados ao final, quanto maior o escore resultante, maior o impacto da
fibromialgia na qualidade de vida. Sendo a pontuação menor que 50 pontos
considerada como caso leve e maior que 70 como caso severo.1,11,16 Seguiram-se os
pressupostos para a condução de pesquisas com seres humanos, com apreciação
pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob o CAAE 94520818.1.0000.5479 e aprovação
segundo o parecer no 2.813.297/2018.

3. RESULTADOS

A amostra constituiu-se de oito mulheres, cuja idade variou de 43 a 74 anos,
com média de 57 anos. Observou-se variação em relação à profissão das
participantes, três participantes descreveram-se como aposentadas. Em relação à
escolaridade, metade da amostra referiu possuir o ensino fundamental incompleto. Já
em relação ao estado civil, seis mulheres revelaram-se solteiras e três afirmaram não
ter filhos. O tempo de diagnóstico da doença variou de 9 a 20 anos, com média de 12
anos de diagnóstico.
Segundo a Tabela 1, obteve-se nesta fase, uma variação da pontuação entre
menor de 50 pontos, casos leves, 1 paciente (12,5%), até maior de 70 pontos,
considerados casos severos, houve predomínio de 6 pacientes, com pontuação acima
de 70 pontos. A Tabela 1 demonstra os quatro principais aspectos do questionário FIQ,
que correspondem à capacidade funcional, à situação profissional, aos distúrbios
psicológicos e aos sintomas físicos, bem como o score total obtido.
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Tabela 1 - Descrição dos principais aspectos avaliados pela FIQ nos pacientes com fibromialgia.
São Paulo, Brasil 2019. (n=8)

Variáveis

Média

Mínimo

Máximo

Capacidade funcional

3,08

0

6

Situação profissional

5,45

0

10

Sintomas físicos

8,34

4,29

10

Distúrbios psicológicos

8,93

5

10

Score total FIQ

74,34

48,58

86,87

Na amostra, predominou o uso de dipirona (analgésico não-opioide) por
quatro participantes e do tramadol (opioide sintético fraco) também utilizado por
quatro pacientes. As pacientes apresentaram esquemas terapêuticos diferentes para
o controle da dor, a saber: não-opioide + opioide; adjuvante + outra medicação;
opioide + adjuvante; não-opioide + AINE + opioide; não-opioide + opioide na crise;
não-opioide + AINE + opioide + adjuvante + opioide na crise (paciente com a
pontuação mais alta da FIQ nesta amostra); associação (AINE + não-opioide) +
opioide; não-opioide + AINE + adjuvante. Na fase qualitativa, a partir da análise de
conteúdo indutiva, obtiveram-se as categorias: Concepção de fibromialgia; Itinerário
diagnóstico e terapêutico; Métodos para o manejo da dor na fibromialgia; A dor,
suas características e seu impacto nas atividades de vida diária.
3.1 Concepção de fibromialgia

A totalidade das participantes relatou pouco ou nenhum conhecimento acerca
da fibromialgia, demonstrando que o seu entendimento limitava-se aos sinais e
sintomas da doença, como observado nos trechos a seguir:“Não entendo (sobre a
doença) nada mais além do que dor, dor que você não consegue decifrar muito bem”
(E3). “Não fui muito a fundo, o que eu sei é pouco. O que sei é que tem fundo emocional
e questões emocionais eu tenho várias” (E4).

3.2 Itinerário diagnóstico e terapêutico
Os sintomas que levaram à busca por atendimento médico foram em sua
maioria dor intensa e rigidez pela manhã. As participantes relataram que o tempo para
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o estabelecimento do diagnóstico da fibromialgia foi demorado e incluiu a consulta a
médicos de diversas especialidades para elucidação do caso:“Faz uns 5 anos que
eles (médicos) já vinham suspeitando e ficávamos conversando na consulta [...]
Acordava muito travada. Foram quando eles, começaram a suspeitar, e mandaram
para o fisiatra” (E4). “Comecei a sentir muita dor, como já passava com o ortopedista,
eu falava “não aguento mais de dor, é 24 horas” (E6).
O pedido de exames para a eliminação de diagnósticos diferenciais foi citado
pelas participantes, assim como o exame clínico comprobatório para o diagnóstico da
fibromialgia: “Eu fiz os exames e eles levantaram essa suspeita, fiquei mais de um
ano com uma fisiatra... e agora o fisiatra “fechou” que eu tenho fibromialgia” (E4). “Foi
pelos pontos, na época eu tinha os 18 pontos que o médico falou” (E7).

3.3 Métodos para o manejo da dor na fibromialgia

Quando questionadas qual método estariam utilizando para alívio ou prevenção
de um processo álgico e outros sintomas da fibromialgia todas as depoentes referiram
utilizar ao menos um método farmacológico e um método não farmacológico: “Tomo
as medicações nos horários, 1x por dia faço alongamento e vou na fisioterapia 1x na
semana” (E8).
Todas as participantes eram acompanhadas pela terapeuta ocupacional do
centro de reabilitação onde ocorreu a coleta dos dados. A maioria das entrevistadas
relatou fazer exercícios direcionados, aprendidos nas sessões de fisioterapia, para a
prevenção e melhora da dor, adequando a sequência de exercícios a seu cotidiano.
Integravam, além dos exercícios de reabilitação, alongamentos e exercícios
realizados na academia: “Faço movimento em casa, os exercícios que a gente
aprende para fazer” (E1). “Tento fazer um pouco de alongamento, quando estou com
muita dor tenho que fazer” (E4).
Dificuldades para realizar os exercícios foram citados pelas participantes, seja
pelo desconforto causado por eles ou quando tentavam se exercitar na vigência de
uma crise álgica: “Tento fazer algum exercício em casa, que a médica passou, mesmo
não aguentando faço caminhada [...] fiz acompanhamento 12 dias com a fisioterapia,
não aguentei ficar muito tempo porque, depois que terminava, ficava com muita
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fraqueza” (E3). “Com dor, você não aguenta nem mais fazer exercício, não tem
vontade de fazer nada. Quer ficar um canto calada, que não mexam contigo” (E5).
As depoentes relataram utilizar ao menos um medicamento para o controle da
dor. As classes de medicamentos utilizadas variaram, nos depoimentos não foi
observado um tratamento padrão, diversos relatos indicaram o uso de AINEs para
dores de intensidades leves, porém em alguns casos, esse uso foi controverso:“O
único que me alivia é o Voltarem, o Diclofenaco de Sódio, quando estou com muita
dor, que eu estou “travada”, eu tomo um” (E4). “Quando eu me “travo”, a dor tá muito,
você vai no posto e o que eles passam? Diclofenaco... Diclofenaco para mim é água!”
(E1).
O uso de opioides foi citado nos processos álgicos mais intensos, porém nas
entrevistas, percebeu-se receio no uso destes medicamentos. Em alguns casos, tais
drogas causaram prejuízos para a saúde das participantes. Os efeitos do uso
prolongado de medicamentos variados para o controle dos sintomas da síndrome de
fibromialgia acarretaram em comorbidades e incidentes para as usuárias: “Já tomei
dipirona, não adianta, paracetamol não adianta. Por isso eu já peço a receita para os
médicos (tramal), eles me dão, para eu comprar e deixar em casa, mas só tomo se for
em último caso” (E1). “Eu tomo poucas medicações, pois já tive ulceras no estomago
e tenho medo de “abrirem” novamente” (E5). “Tramal eu tomo 1 vez ao mês aqui, em
média, está prejudicando demais minha saúde [...] Já está virando suco para as dores,
não está mais fazendo efeito, precisei tomar morfina essa semana, é horrível” (E6).
O alívio dos demais sintomas da síndrome fibromiálgica, como ansiedade e
distúrbios do sono, coube aos antidepressivos. Tais medicamentos foram citados
pelas depoentes e sua finalidade adjuvante trouxe benefícios às usuárias: “Já estive
pior, agora tomo Amitriptilina” (E3). “Agora também tomo Fluoxetina para me ajudar. Às
vezes fico um pouco ansiosa, por não poder ficar na minha casa, mas como eu tenho
que cuidar da minha mãe, eu tomo a Fluoxetina e “fico de boa” (E2).

3.4 A dor, suas características e seu impacto nas atividades de vida diária

Todas as participantes relataram suas experiências com os sintomas da
fibromialgia, tais sintomas, que dividiram-se entre físicos e emocionais, poderiam
ocorrer separadamente ou não, com destaque para o processo álgico difuso na
patologia. Os sintomas físicos mais comuns referidos foram dor, rigidez matinal,
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distúrbios do sono, parestesia, dispnéia e miastenia: “Você vai pegar um peso e não
consegue segurar, escapa e você não confia mais. Tem horas que dói, dá
“formigação”, então atrapalha bastante” (E1). “É terrível a dor… As costas doem muito,
muita dificuldade para respirar mais profundo” (E3).
Diversas usuárias retrataram situações em que os sintomas emocionais
afloraram e tiveram impacto no estilo de vida com que estavam acostumadas, em suas
atividades rotineiras:“Eu me estresso, porque eu quero fazer as coisas e você não
consegue fazer. Aí você fica meio “explodida” (E1). “É tudo limitado. Tem dias em que
eu falo “tenho que fazer, mas não vou fazer nada“. Me dá muito cansaço, me deixa
“cabisbaixa”, eu fico quieta. “tenho que varrer hoje, mas não vou varrer” (E4).
A dor foi o sintoma mais referido nas entrevistas, diversos fatores vieram
acompanhados nas falas das participantes, suas experiências relataram uma dor de
localização difusa e característica complexa, aparentemente de alta intensidade: “Nos
quadris e nos dedos, latejam a noite inteira” (E2). “Nas costas, nas pernas, no joelho.
É muita dor, 24 horas com dor, há noites em que fico gritando de dor. É horrível a dor,
não aguento” (E6).
As ações desencadeantes ou agravantes da dor ficaram divididas, houve relatos
de que movimentos e excesso de peso desencadeariam o processo álgico, ou que
fatores emocionais também interferem no aparecimento ou piora da dor, outras
mulheres sugeriram que a dor poderia ter origem idiopática: “Se eu ficar ansiosa,
ataca, se eu passar nervoso, ataca, há dias em que parece que levei uma “surra de
pau” (E7).
“Eu estou aqui conversando com você e de repente começa uma dor, ela vai
aumentando... Eu fico incomodada, o movimento incomoda. “Como assim eu não fiz
nada, eu não pulei...”. Eu não posso fazer uma coisa muito grande, movimentos muito
grandes, que eu sinto. Eu estou assistindo televisão, fazendo alguma coisa que não
usa força e começa a doer” (E4).
Devido aos sintomas apresentados, algumas participantes relataram grandes
dificuldades para realizar tarefas simples para o autocuidado, como prender os
cabelos e vestir-se:“O cabelo solto, eu já consigo pentear, mas já assim, para prender,
eu já não aguento... não conseguia vestir a roupa, agora devagarinho, algumas coisas
eu faço, dependendo, aí minha filha ajuda. Se for mais “sacrificoso” ela ajuda” (E1).
“Quando eu estou com crise eu evito (movimentar membro) até melhorar, quando
coloco o sutiã e faço isso (colocar braço para trás) esse lado dói mais (direito)” (E4).
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As tarefas domiciliares também foram afetadas pela dor. Diversas participantes
relataram que suas atividades de vida diária tiveram mudança significativa em relação
à produtividade, os afazeres domésticos como cozinhar, limpar e lavar tornaram-se
penosos e quase sempre auxiliados pela família. Algumas depoentes relataram que,
embora a dor prejudicasse seu bem-estar, faziam as suas tarefas domésticas e
cuidavam de suas famílias, além de sair e trabalhar:“Muita coisa eu deixo. Na hora que
dá eu faço. Muita coisa eu não faço mais, não aguento. O trabalho de casa, está se
tornando pesado” (E5). “Eu faço as coisas, com dor mesmo eu faço. Lavo roupa, saio
para resolver problemas. No fim de semana trabalho em um restaurante. Se parar é
pior” (E6).
Nas entrevistas evidenciou-se uma carga horária grande e jornada de trabalho
exaustiva antes do início dos primeiros sintomas, algumas participantes relataram que
tais jornadas poderiam estar associadas à essa carga de trabalho, como exposto no
trecho abaixo: “Eu trabalhava praticamente 12 horas por dia, correndo atrás das
máquinas, de segunda à segunda, de repente foi até isso que provocou (a
fibromialgia)” (E7).
Ao relatarem suas atividades de vida diária e as mudanças observadas,
também sugeriu-se um maior isolamento social e indisponibilidade para novos
relacionamentos: “Juntou várias coisas, me afastei um pouco da minha vida social, não
dá... Tem vezes em que me isolo um pouco mas vejo que, não é muito bom... Muita
coisa, relacionamentos, meus namoros não mantenho muito porque eu me afasto. Já
desisti de um casamento, em 2006. Depois disso, quase me casei novamente, e
também desisti. Eu sempre desisto, porque vejo que para segurar um casamento você
tem que estar bem, e eu sinto que não estou. Acabo perdendo muita oportunidade”
(E3).
O lazer exemplificado pelas participantes como parte de suas rotinas
encontrou- se muitas vezes prejudicado com os processos álgicos. Muitas
participantes relataram que suas atividades de lazer eram, sobretudo, tentativas de
distração para lidar com as dores, sem grandes esforços físicos: “A igreja que vou de
vez em quando. De terça-feira para me divertir, eu gosto, assisto Padre Alessandro,
ele é sertanejo” (E2). “Tento sempre trabalhar, lendo, vendo um bom filme. Sempre
tentando ocupar a mente. Se você ficar com a mente vazia, não vai adiantar” (E3).
Além dos prejuízos no rendimento pessoal e o isolamento social, nas
entrevistas

foram citados casos de depressão e angústia, muitas vezes
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acompanhadas por psicólogos. Nesta pesquisa mencionou-se o suicídio por duas
participantes, seja em pensamentos suicidas ou tentativas reais: “Eu era uma pessoa
muito ativa, depois eu desestabilizei. Já estive pior, no momento em que pensava em
tirar minha vida. Não sabia lidar com a situação, e não sei até hoje, mas minha cabeça
está mudando” (E3). “Meu caso era grave. Tentei até me matar já. Só que graças a
Deus, já tirei isso da cabeça. Fui várias vezes ao psicólogo para poder me ajudar a
entender e conviver com isso” (E7)

4. DISCUSSÃO

A amostra analisada constituiu-se de mulheres com idades entre 51 - 60 anos
que vai de encontro com a média epidemiológica desta síndrome nas estatísticas
nacionais.7-

8,17

O tempo de diagnóstico mais frequente foi o intervalo entre 16 - 20

anos, indicando que o tempo de desenvolvimento e consequente descoberta da
síndrome ocorreu conforme consenso, que aponta que mulheres são mais acometidas
e normalmente entre as idades de 35 - 44 anos.17
A patologia possui etiologia ainda desconhecida,1,3-5,16,18-22 porém evidenciouse nas entrevistas realizadas que as participantes demonstraram pouco ou nenhum
conhecimento sobre a sua própria enfermidade, o que teve como agravante o baixo
grau de escolaridade da amostra. O conhecimento deficitário por parte destas
mulheres, pode interferir negativamente no controle dos sintomas e ter reflexo na
qualidade de vida destas pacientes.7-8 Recomenda-se, visando os resultados obtidos,
o acompanhamento multidisciplinar desta clientela.17 O enfermeiro e demais
profissionais devem elaborar um plano de cuidados individuais, que atendam às
principais demandas identificadas nessas pacientes. Atividades educativas, por
intermédio de vários profissionais de saúde, podem melhorar o enfrentamento da
doença, pelo maior conhecimento sobre sua condição, as consequências e a maneira
de conviver, com melhor adesão ao tratamento.18
Os sintomas referidos envolveram rigidez matinal, fadiga, miastenia,
parestesia, estresse, ansiedade e principalmente dor. A dor foi relatada com
localização difusa e caracterizada como complexa, que vai ao encontro da
literatura.1,3,11,16,23 Não foi possível a mensuração da dor com o uso de escalas no
momento da entrevista, fator limitante do estudo, porém os relatos das participantes e
resultados em questionário, indicaram dor em alta intensidade, característica
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observada em estudos com a mesma população.1,3,5,7,9,11,16-17,19-22,23
Com o surgimento dos primeiros sintomas houve a procura por diversas
especialidades médicas, em busca de um diagnóstico preciso, o destino final levouas ao consultório de reumatologistas e fisiatras. O diagnóstico da fibromialgia não se
apoia em exames de imagem, seu diagnóstico é estritamente clínico. A queixa de dor
difusa é considerada essencial para o diagnóstico da fibromialgia bem como seu exame
específico, de pontos dolorosos, porém outros domínios devem ser levados em
consideração no diagnóstico. Além do domínio neurobiológico (dor), os domínios
psicossociais e cognitivos possuem igual valor para o estabelecimento do diagnóstico,
bem como da gravidade da síndrome dolorosa.9
O tempo para a descoberta da condição ocorreu de forma lenta com diversas
consultas investigativas, sem nenhum tratamento efetivo durante a busca pelo
esclarecimento diagnóstico, o que leva a crer que até o momento da conclusão do
diagnóstico, tais mulheres permaneciam com os sintomas e sendo subtratadas.7 O
tratamento para o manejo dos sintomas da fibromialgia é dependente da gravidade de
cada caso.17 Todas as participantes referiram utilizar ao menos um tipo de tratamento
farmacológico e um não farmacológico para o alívio e prevenção dos sintomas, com
foco no processo álgico. Em consenso com outras pesquisas, o tratamento da
fibromialgia deve combinar as modalidades de tratamento (farmacológico e não
farmacológico), sob uma visão multidisciplinar e deve ser elaborado com o
protagonismo do paciente.17,19
Observou-se diferença no esquema de tratamento das participantes. Os
fármacos mais utilizados foram dipirona, tramadol e amitriptilina. A dipirona, utilizada
pela metade da amostra, em literatura, possui sua indicação apenas para o tratamento
em segunda linha, pela baixa evidência em melhoria dos sintomas. O tramadol ao
contrário de opiáceos potentes, é uma escolha para o tratamento da fibromialgia e sua
associação com paracetamol é recomendada, como a associação de codeína e
paracetamol (Tylex®), citado nas entrevistas pelas participantes. A amitriptilina
prescrita com frequência às pacientes com fibromialgia para o controle da dor, possui
melhoria de ao menos 50% no processo álgico, porém segundo estudos, não possui
efeitos referentes à melhoria da qualidade de vida.
O aumento na qualidade de vida de acordo com estudos, deu-se ao uso de
inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, porém não houve menção ao
uso pelas participantes.17,19 Sugere-se a possibilidade de um tratamento ainda
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ineficiente, frente a todos os sintomas apresentados. Os resultados do questionário
aplicado demonstram que embora o tratamento seja seguido por todas as
participantes, não há indícios de melhora na qualidade de vida dessas mulheres.
Outros estudos longitudinais e baseados em uma linha terapêutica padronizada
seriam úteis para avaliar se a qualidade de vida melhorou com o uso destes recursos.
O tratamento não farmacológico consistiu, sobretudo, na prática de exercícios
físicos. De acordo com alguns estudos, um programa de exercícios de intensidade
moderada, com aquecimento, atividade física propriamente dita e relaxamento, como
caminhadas, hidroterapia e natação, proporciona a redução no número de pontos
dolorosos, da depressão, da ansiedade e melhora da qualidade de vida.17 No entanto,
algumas participantes referiram dificuldades na adesão à esta prática, referindo dor
pós- exercícios e dificuldades na adequação às atividades físicas, em consenso com
a literatura.17,21 Deve-se ainda, se atentar ao programa de exercícios adotado e sua
intensidade, pois os os escores do FIQ nesta pesquisa foram altos mesmo nas
participantes que praticavam atividade física.
A capacidade funcional foi investigada por meio dos resultados da primeira
parte da FIQ e das entrevistas. O score de capacidade funcional ficou entre 0 e 6, o
que condiz com os depoimentos das participantes na fase qualitativa, em que algumas
relataram conseguir realizar as atividades de vida diária com pequenas dificuldades,
enquanto outras referiram que o autocuidado era difícil. A situação profissional e
ocupação desenvolvida pelas participantes apresentou-se diversa, com predomínio de
aposentadas, mas a amostra ainda contou com donas de casa e autônomas. Nas
entrevistas, foram mencionadas cargas horárias e jornadas exaustivas de trabalho.
Tal achado não corresponde a outro estudo onde relata-se que a fibromialgia não
possui origem ocupacional cientificamente comprovada.21 Segundo o FIQ, a situação
profissional das mulheres entrevistadas apresentou-se com o valor de 0 a 10, o que
demonstra uma interferência quase nula em afazeres e também negativa dos
sintomas no trabalho e desempenho funcional pelas mulheres acometidas pela
fibromialgia.1
Os sintomas físicos apresentados variaram em quantidade e intensidade,
diversas participantes categorizaram os sintomas e também foram apresentados no
FIQ como intensos (variação de 4,29 a 10) e associado a isso, foi indicado um grande
dano à qualidade de vida.1 Os sintomas/distúrbios psicológicos apresentados no
questionário referiram-se à intensidade da depressão e ansiedade das participantes,
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consideradas graves (valor de 5 a 10). Esses aspectos foram sugeridos nos
depoimentos da fase qualitativa por declarações que descreveram grande isolamento
social e tentativas de autoextermínio.
O convívio social, fator de grande importância no prognóstico da doença
encontrou-se prejudicado, a indisponibilidade para novos relacionamentos e a prática
de atividades para o lazer de maneira solitária vai contra recomendações na literatura,
em que práticas corporais ou participação de grupos auxiliam no enfrentamento da
síndrome e melhoram a qualidade da saúde e, consequentemente, elevam os níveis
de qualidade de vida.22 A maior parte das participantes eram solteiras, quase metade
da amostra não possuía filhos, assim, suas fontes de apoio social encontravam-se em
familiares, os quais as ajudavam a distraírem-se das disfunções físicas e humorais,
causadas

pela

síndrome.

Aspecto

este,

que

corrobora

outros

estudos

semelhantes.19,22

5. CONCLUSÃO

O presente estudo de métodos mistos, possibilitou uma descrição inicial das
experiências de mulheres com SFM, associada a escores de um instrumento
específico que avaliou o impacto da fibromialgia. Os relatos das experiências dessas
participantes perpassam o desconhecimento da síndrome, o tratamento em
polifarmácia, além do grande isolamento social e dificuldades na realização de
atividades da vida diária que sob a perspectiva das participantes, possui grande
perturbação na qualidade de vida.
O FIQ gerou escores elevados, com média de 74,34, indicando baixa qualidade
de vida associada à FM, corroborando com a perspectiva das entrevistadas. Não
houve mensuração dos escore de dor e outros sintomas concomitantes, fator limitante
deste estudo. O uso de métodos mistos, em conjunto com outros questionários, é um
recurso importante para a avaliação dessas pacientes por todos os profissionais da
saúde, com vistas a um acompanhamento preciso e a elaboração de planos
terapêuticos individualizados, considerando-se a complexidade da síndrome e suas
repercussões. Sugerem-se novas pesquisas com amostras maiores, com vistas a
ampliar a compreensão desta problemática ainda insuficientemente explorada na
literatura nacional e internacional.
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RESUMO: Introdução: O câncer é uma das maiores causas de óbito registradas em
todo o mundo. Estimou-se, para o ano de 2018, cerca de 18,1 milhões de novos casos
de câncer e 9,6 milhões de mortes por câncer. É de suma importância que seja
realizado o monitoramento e avaliação a respeito da qualidade dos dados registrados
nos sistemas de informação de saúde. Objetivo: Analisar a distribuição espacial de
diagnósticos incompletos de câncer no estado de Mato Grosso no período de 2000 a
2015. Metodologia: Estudo descritivo com dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade do estado de Mato Grosso vinculado ao projeto de extensão “Vigilância
de câncer e seus fatores associados: atualização de registro base populacional e
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hospitalar”. Foi calculada a proporção de diagnósticos incompletos de câncer por
município e quadriênios (2000-2003, 2004-2007, 2008-2011 e 2012-2015).
Diagnósticos incompletos foram definidos como os códigos C76 a C80 (doença
neoplásica maligna de localizações mal definidas, secundária e de localizações não
especificadas). Para descrever o padrão geográfico do indicador de incompletude
foram construídos mapas temáticos. Resultados: No período de 2000 a 2015
ocorreram 28.525 óbitos por câncer no estado de Mato Grosso. A proporção de
diagnósticos incompletos variou entre os munícipios e quadriênios. Foi verificada
redução da incompletude ao comparar os dois primeiros quadriênios com os dois
últimos. Verificou-se uma diminuição do percentual de diagnósticos incompletos acima
de 50% nos quadriênios (2,84%, 0,71%, 7,09% e 1,42%, respectivamente).
Considerações finais: A proporção de diagnósticos incompletos de câncer reduziu no
período analisado. A qualificação dos dados do Sistema de Mortalidade contribui para
o processo de planejamento e avaliação de políticas, ações e serviços de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Informação; Câncer; vigilância; Registros de
mortalidade.
ABSTRACT: Introduction: Cancer is one of the greatest causes of death recorded
worldwide. It was estimated, for the year 2018, about 18.1 million new cases of cancer
and 9.6 million deaths from cancer. It is of utmost importance that monitoring and
evaluation be carriedout regarding the quality of the data recorded in health information
systems. Objetivo: Analisar a distribuição espacial de diagnósticos incompletos de
câncer no estado de Mato Grosso no período de 2000 a 2015. Methodology:
Descriptive study with data from the Mortality Information System of the state of Mato
Grosso linked to the extension project "Surveillance of cancer and its associated
factors: update of population-based and hospital registry". The proportion of incomplete
cancer diagnoses was calculated by municipality and quadrennial periods (2000-2003,
2004-2007, 2008-2011, and 2012- 2015). Incomplete diagnoses were defined as
codes C76 to C80 (malignant neoplastic disease of ill-defined, secondary, and
unspecified locations). To describe the geographical pattern of the incompleteness
indicator, thematic maps were constructed. Results: In the period from 2000 to 2015,
28,525 cancer deaths occurred in the state of Mato Grosso. The proportion of
incomplete diagnoses varied between municipalities and quadrennia. A reduction in
incompleteness was seen when comparing the first two quadrennia with the last two
quadrennia. There was a decrease in the percentage of incomplete diagnoses above
50% in the quadrennia (2.84%, 0.71%, 7.09%, and 1.42%, respectively). Final
considerations: The proportion of incomplete cancer diagnoses decreased in the period
analyzed. The qualification of the data from the Mortality System contributes to the
process of planning and evaluation of health policies, actions and services.
KEYWORDS: Information Systems; Cancer; Surveillance; Mortality registries.
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1. INTRODUÇÃO

O câncer é uma das maiores causas de óbito registradas em todo o mundo.
Estimou-se, para o ano de 2018, cerca de 18,1 milhões de novos casos de câncer e
9,6 milhões de mortes por câncer (BRAY et al., 2018). Para este mesmo ano, os
cânceres que mais contribuíram para a mortalidade, em ambos os sexos, foram:
pulmão (18,4%), câncer colo retal (9,2%), estômago (8,2%), fígado (8,2%) e mama
(6,6%) (BRAY et al., 2018). Para o Brasil, estima-se que em cada ano do biênio 20182019, irá ocorrer 600 mil casos novos de câncer, no qual desses, 8.360 casos novos
serão detectados no estado de Mato Grosso (INCA, 2018).
Devido ao aumento da sua incidência e mortalidade, além do seu impacto na
vida das populações, o câncer é considerado um problema de saúde pública mundial
e financeiro (BRAY et al., 2018). Nesse sentido, para monitorar a sua
morbimortalidade, como ações de prevenção e o desenvolvimento de ações de
controle, é necessário ter o auxílio de um sistema de vigilância de câncer com
informações de qualidade e que subsidie análises epidemiológicas e a tomada de
decisões (INCA, 2015).
No Brasil, desde 1944, são publicadas essas estatísticas relacionadas à óbito,
mas somente começaram a ser analisadas de maneira sistemática em 1975, ano em
que o Ministério da Saúde criou o Sistema de Informações de Mortalidade. E,
atualmente, esses dados são disponibilizados pelo departamento de informática do
Sistema Único de Saúde do Brasil, com acesso virtual (MELLO, LAURENTI &
GOTLIEB, 2009). Pela declaração de óbito, fonte primária de dados para as
estatísticas de mortalidade implantado em 1976, é possível qualificar as condições e
causas que provocaram o óbito, no bloco Condições e Causas do óbito (BRASIL,
2011). No caso das neoplasias malignas, o preenchimento da causa básica de morte
deve ser realizado com códigos referentes ao capítulo II da 10ª Classificação
Internacional de Doenças (CID-10).
Para se conhecer a magnitude e o impacto das causas de óbito, é necessário
o monitoramento e avaliação a respeito da qualidade dos dados do sistema de
informação de mortalidade (SIM) e que as informações registradas na declaração de
óbito apresentem completude e qualidade. Apesar de existirem estudos que avaliaram
a completude do SIM, no Brasil, ainda há espaços não estudados em virtude do
grande número de dados produzidos por esse sistema (CORREIA et al., 2014).
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Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar a distribuição espacial de
diagnósticos incompletos de câncer no estado de Mato Grosso no período de 2000 a
2015.

2. METODOLOGIA

Os dados utilizados no presente estudo integram o Projeto de Extensão
“Vigilância de câncer e seus fatores associados: atualização de registro base
populacional e hospitalar” e , cujo objetivo é implementar a Vigilância do Câncer em
Mato Grosso, por meio da atualização dos registros de base populacional e
hospitalares, e a investigação dos fatores associados, que usufrui da parceria entre a
Universidade Federal Mato Grosso (UFMT), o Instituto de Saúde Coletiva (ISC) e a
Secretaria Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) e o Projeto de Pesquisa
intitulado “Câncer e seus fatores associados: análise dos registros de base
populacional e hospitalar” com a colaboração do Ministério Público do Trabalho (MPT)
23ª Região, que prevêm atividades na qualificação da informação, interação de
ensino, pesquisa, extensão e serviço de saúde e a divulgação dos resultados por meio
de boletins, artigos e apresentações nos eventos científicos regionais, nacionais e
internacionais.
O Estado de Mato Grosso tem a maior parte de seu território ocupado pela
Amazônia Legal e está situado no oeste da região Centro-Oeste. Divide-se em 141
municípios, 23 microrregiões, 5 mesorregiões, 5 macrorregiões de saúde e 16 regiões
de saúde. A população estimada para 2018 foi de 3.441.998 habitantes (IBGE, 2018).
Os dados referentes aos óbitos por neoplasias, de códigos C00 a C97, segundo o
Capítulo II da CID-10 foram provenientes do Sistema de Informações sobre
Mortalidade. Foram considerados diagnósticos incompletos de câncer aqueles
classificados como causa básica de óbito os códigos C76 a C80 da CID-10 (C76:
Neoplasia maligna outra localização e mal definidas; C77: Neoplasia maligna
secundária e gânglios linfáticos; C78: Neoplasia maligna secundárias órgãos
respiratórios e digestivos; C79: Neoplasia maligna secundária de outra localização e
C80: Neoplasia maligna sem especificação de localização), que são: neoplasia
maligna de localizações mal definidas, secundária e de localização não especificadas.
Foram estimadas as proporções de diagnóstico incompletos de câncer por
município e quadriênio (2000-2003; 2004-2007; 2008-2011; 2012-2015), obtido pela
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razão entre o número de óbitos classificados nos códigos C76 a C80 e número total
de mortes, e classificadas em excelente (menor de 5%), bom (5% a 10%), regular
(10% a 20%), ruim (20% a 50%) e muito ruim (50% ou mais) (ROMERO, 2006). Não
foram incluídos no cálculo os municípios sem óbito por câncer ou que não existiam no
período (2000 a 2003: Bom Jesus do Araguaia, Ipiranga do Norte, Itanhagá, Nova
Nazaré, Rondolândia, Santa Rita do Trivelato, Santo Antônio do Leste e Serra Nova
Dourada; 2004 a 2007: Serra Nova Dourada; 2012 a 2015: Luciara). Os municípios
Itanhangá e de Ipiranga do Norte foram criados no ano de 2005. A manipulação do
banco de dados foi realizada no software estatístico Stata versão 12 e o software
utilizado para a criação dos mapas foi o ArcGis 10.3.
Para publicizar os resultados, a Secretaria de Estado de Saúde do estado de
Mato Grosso (SES-MT) autorizou o uso dos dados e o projeto de obteve autorização
do Comitê de Ética do Hospital Universitário Júlio Muller (CEP-HUJM) com parecer de
nº 3.048.183 de 20/11/2018 e no do CEP SES-MT com parecer de de nº 3.263.744
em 12/04/2019.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2000 a 2015 ocorreram 28.525 óbitos por câncer no estado de
Mato Grosso, sendo 5.025 referentes ao período de 2000 a 2003, 6.396 de 2004 a
2007, 7.751 de 2008 a 2011 e 9.353 de 2012 a 2015. Observa-se variabilidade nas
proporções de diagnóstico incompletos de câncer conforme os municípios. Foi
verificada redução da incompletude ao comparar os dois primeiros quadriênios com
os dois últimos, representado pela redução donúmero de municípios com cores mais
escuras, caracterizando melhoria na classificação do diagnóstico das neoplasias
malignas em boa parte do estado (Figura 1).
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Figura 1 – Distribuição espacial de diagnósticos incompletos de câncer no estado de Mato Grosso
nos quadriênios 2000-2003; 2004-2007; 2008-2011; 2012-2015.

Ao longo do tempo, nota-se uma diminuição percentual nas categorias de alta
%

incompletude ("20 a 49,99%" e ">50%"), e um aumento do percentual de municípios
nas categorias de baixa incompletude ("5 a 9,99%). O percentual de diagnóstico
incompletos de câncer igual a 0 nos quadriênios foi, respectivamente, 24,11%,
31,91%, 20,57% e 23,40%. Enquanto que o percentual acima de 50% nos quadriênios
foi somente de, respectivamente, 2,84%, 0,71%, 7,09% e 1,42%. Observa-se que o
quadriênio de 2004 a 2007 obteve a melhor avaliação de incompletude, com menos de
1% dos municípios com incompletude acima de 50% e aproximadamente 30% dos
municípios tiveram incompletude < 5% (Figura 2). O que pode ser devido ao fato do
RCBP/MT ter tido sua última série histórica consolidada e publicada nacionalmente
pelo INCA e internacionalmente pela IARC no período de 2000 a 2007, período que
inclui o quadriênio (2004 -2007).
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Figura 2 – Distribuição de frequência da classificação da proporção de diagnósticos incompletos de
câncer no estado de Mato Grosso nos quadriênios 2000-2003; 2004-2007; 2008-2011; 2012-2015

Recentemente foi rearticulada sua atualização (coleta, análise, interpretação,
divulgação de informações) de forma sistemática, em populações e períodos de tempo
definidos. O RCBP estima a incidência, a mortalidade e a sobrevida populacional
devidas a câncer (MOURA, 2006). Essa melhora pode ser em virtude, também, de os
registros, que vão subsidiar informações para as declarações de óbitos, estejam
sendo preenchidos por pessoas capacitadas e não por profissionais da área
administrativa que, na maioria dos casos, não possuem nenhum treinamento
específico para essa atividade, aumentando assim as chances de incompletude ou
baixa confiabilidade das informações. Considerando a importância da divulgação de
dados confiáveis relacionados aos óbitos por câncer, especialmente devido ao seu
potencial papel preventivo, nova resolução foi adotada unanimemente pelos governos
da Assembleia Mundial da Saúde. Foi criada, em 2017, a Iniciativa Global para o
Desenvolvimento do Registro do Câncer, que é uma parceria das principais
organizações de câncer estabeleceram, incluindo África, Ásia, América do Sul,
América Central, Caribe e Ilhas do Pacífico, passa-se a ser fornecida assistência
técnica necessária aos registros por meio de um amplo conjunto de atividades de
transferência de conhecimento e capacitação aos países para apoiar os planos locais
de vigilância (BRAY et al., 2018).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A determinação do impacto do câncer na saúde da população pode ser
realizada por meio de utilização de informações disponíveis sobre incidência,
mortalidade e sobrevida de indivíduos acometidos pela patologia. Logo, é fundamental
que esforços sejam direcionados à melhoria da qualidade do diagnóstico da doença,
bem como preenchimento e registro das informações relacionadas à causa do óbito.
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RESUMO: INTRODUÇÃO: O uso da Terapia de Reposição Hormonal (THR) é
prescrito para tratamento de alguns sintomas decorrentes da menopausa. O uso
indiscriminado dessa terapêutica parece elevar os riscos de determinadas neoplasias.
METODOLOGIA: Trata- se de uma revisão integrativa de literatura, com busca na base
de dados Pubmed. Utilizou- se os descritores "Estrogen Replacement Therapy",
"Hormone Replacement Therapy", “Menopause”, "Breast Neoplasms", "Breast
Cancer", "Endometrial Neoplasms", "Endometrial Cancer", associados aos
operadores booleanos AND e OR. Incluíram-se publicações entre 2016 e 2021 nos
idiomas português, inglês e espanhol. RESULTADOS: Foram selecionados 20 artigos
publicados em periódicos internacionais, sendo 17 estudos de Coorte, dois de CasoControle e um Ensaio Clínico Randomizado duplo-cego. DISCUSSÃO: Os estudos
analisados sugerem boa resposta no controle dos sintomas pós menopausa pela TRH.
Porém, apresenta associação com risco de desenvolvimento de neoplasias de mama
e endométrio, ao passo que o uso de estrogênio isolado demonstrou pouca
associação. Quando comparados em relação a raça, mulheres brancas apresentam
maior risco em relação a negras e asiáticas. CONCLUSÃO: Houve associação do uso
de TRH com desenvolvimento das neoplasias estudadas. A duração da terapia, o tipo
de hormônio, o momento de início, a via de administração e a população submetida
ao tratamento, parecem impactar neste desfecho.
PALAVRAS-CHAVE: Terapia de Reposição Hormonal; Câncer de mama; Fatores de
risco, Câncer de endométrio.
ABSTRACT: INTRODUCTION: The use of Hormone Replacement Therapy (HRT) is
prescribed for the treatment of some symptoms resulting from menopause. The
indiscriminate use of this therapy seems to increase the risk of certain cancers.
METHODOLOGY: This is an integrative literature review, searching the Pubmed
database. The descriptors "Estrogen Replacement Therapy", "Hormone Replacement
Therapy", "Menopause", "Breast Neoplasms", "Breast Cancer", "Endometrial
Neoplasms", "Endometrial Cancer" were used, associated with the Booleans AND and
OR. Publications between 2016 and 2021 in Portuguese, English and Spanish were
included. RESULTS: 20 articles published in international journals were selected, being
17 Cohort, 2 Case-Control and 1 Double-Blind Randomized Clinical Trial.
DISCUSSION: Studies promoted good response in postmenopausal symptom control
by HRT. However, it is associated with the risk of developing breast and endometrial
cancer, isolated estrogen showed little association. When comparing races,
caucasian women are at higher risk in comparison to blacks and asians women.
CONCLUSION: The analysis presented an association between the use of HRT and
the development of the studied neoplasms. The duration of therapy, the type of
hormone, the time of initiation, the route of administration and the population
undergoing treatment seem to have an impact on this outcome.
KEYWORDS: Hormone Replacement Therapy; Breast cancer; Risk factors;
Endometrial neoplasm.
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1. INTRODUÇÃO

As células reprodutoras femininas são formadas durante a embriogênese e
todas as mulheres já nascem com totalidade dos seus gametas, que sofrem maturação
durante a vida reprodutiva e consequente esgotamento gradual. Este esgotamento,
quanto total, culmina na suspensão da produção de hormônios, sobretudo do
estrógeno e da progesterona, causando a interrupção da menstruação1. O período no
qual ocorre a última menstruação é definido como menopausa, ocorrendo aos 51 anos
em média, na ausência de outros distúrbios, embora essa idade possa sofrer
alterações de acordo com a individualidade de cada mulher. Para fins diagnósticos,
utiliza-se o conceito de pós- menopausa, período 1 ano após a ocorrência da última
menstruação, o que facilita o diagnóstico retrospectivo da menopausa2.
A sintomatologia decorrente da redução da produção hormonal na menopausa
acomete aproximadamente 80% das mulheres nesse período, sendo cerca de 20%
acometimentos mais intensos3. São relatados, principalmente, sintomas vasomotores
(como ondas de calor, sudorese noturna, sintomas psicológicos, etc), ansiedade,
depressão, perda da função cognitiva, ressecamento e atrofia vaginal, dispareunia,
queixas urinárias e musculoesqueléticas, além de levar, cronicamente, a um aumento
do risco de osteoporose e eventos ateroscleróticos1,3.
Como terapêutica para a sintomatologia da menopausa e os efeitos provocados
nesse período, destaca-se a terapia de reposição hormonal (TRH), principalmente
com o uso de estrógeno, associados ou não à progesterona e outras medicações4. A
TRH iniciou- se no século 20, atingindo maior popularidade na década de 1960, devido
ao crescimento do movimento feminista. Até o início do século 21, era recomendada
para controle sintomático e de doenças crônicas4,5. Entretanto, em 1998, iniciou-se
um grande estudo randomizado denominado Women’s Health Initiative (WHI), que
tinha como objetivo avaliar os prejuízos e vantagens dessa terapêutica em relação a
desfechos cardiovasculares, neoplásicos e musculoesqueléticos. Os primeiros
resultados publicados em 2002 apontaram riscos de ocorrência de eventos
tromboembólicos, coronarianos, neoplásicos, entre outros. Isso trouxe uma
contraposição aos possíveis benefícios da TRH, o que reduziu drasticamente sua
prescrição1,5,6. Entretanto, o aumento epidemiológico da incidência de câncer após os
resultados divulgados pelo WHI, associado ao fato de neoplasias terem aspecto
multifatorial, também podem sugerir discordâncias quanto aos malefícios da reposição
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hormonal feminina5.
Baseando-se em estudos mais recentes, a American Association of Clinical
Endocrinologists (AACE) e a American College of Endocrinology (ACE) propõe
atualizar as diretrizes de recomendação da TRH, considerando o hormônio a ser
utilizado, a via de administração, todos os riscos para doenças cardiovasculares, idade
da mulher e tempo de início da menopausa7. Sendo assim, considerando a relevância
destes estudos para a saúde feminina, visto que as neoplasias afetam a qualidade de
vida das mulheres e as condutas adequadas dos profissionais da saúde em relação a
TRH têm grande importância para evitar a morbimortalidade, a presente revisão
integrativa busca analisar a correlação do uso da reposição hormonal em mulheres
após a menopausa, com o aumento ou redução da incidência de neoplasias nessa
população, elucidando os possíveis riscos e benefícios dessa prática clínica.

2. METODOLOGIA

Este artigo trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada a partir de
uma busca na base de dados Pubmed, em abril de 2021. A busca deu-se através da
utilização dos descritores inseridos no MESH (Medical Subject Heading): "Estrogen
Replacement Therapy", "Hormone Replacement Therapy", “Menopause”, "Breast
Neoplasms", "Breast Cancer", "Endometrial Neoplasms", "Endometrial Cancer",
associados aos operadores booleanos AND e OR. Definiu-se como critérios de
inclusão os artigos científicos publicados entre 2016 e 2021, nos idiomas português,
inglês e espanhol, disponíveis em texto completo. Foram excluídos os estudos
laboratoriais, os estudos com outras populações, os estudos que não contemplam o
tema em questão e estudos secundários. A busca resultou em um total de 355 artigos,
dos quais 80 foram avaliados e selecionados para leitura de título e resumo. Desses,
20 artigos foram selecionados para leitura integral e utilização.

3. RESULTADOS

Os 20 artigos selecionados para a elaboração da discussão foram publicados
em periódicos internacionais, entre 2016 e 2020, sendo destes, 17 coortes, dois casoscontrole e um ensaio clínico randomizado duplo-cego. Os resultados foram
organizados conformeo título, autores, ano de publicação e método utilizado no estudo
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em questão.
Quadro 1 – Estudos sobre a relação entre terapia hormonal e ocorrência dos cânceres mamário e
cervical em mulheres na menopausa

Título

Autores

Reduced risk of breast cancermortality in
women using postmenopausal hormone
Mikolla TS., et al.
therapy: a Finnish nationwide comparative
study
Pattern of mortality after menopausal
hormone therapy:long-term follow up in a
Holm M, et al.
population-based cohort
No increased death toll for
Pines A
long-term menopausal hormonetherapy
Estrogen alone and health outcomes in black
Chlebowski RT, et
women by African ancestry: a secondary
al.
analyses of a randomized controlled trial
Hormone replacement therapy after
Kotsopoulos J, et
menopause and risk of breast cancer in
al.
BRCA1 mutation carriers: a case-controlstudy
Mammographic Density Change With
Estrogen and Progestin Therapy and Breast
Byrne C, et al.
Cancer Risk
Different menopausal hormoneregimens and Brusselaers N, et
risk of breast cancer
al.
Hormone replacement therapy, breast cancer
risk factors and breast cancer risk: a
Yoo TK, et al.
nationwide population-based cohort
Breast Cancer, EndometrialCancer, and
Cardiovascular Events in Participants who
Crandall CJ, et al.
used Vaginal Estrogen in the Women's Health
Initiative Observational Study
Menopausal hormone therapyand breast
cancer: what is the true size of the increased Jones ME, et al.
risk?
Race, Menopausal Hormone Therapy, and
Invasive Breast Cancer in the Carolina Breast Debono NL, et al.
Cancer Study.
Menopausal hormone therapyand cancer risk:
Simin J et al.
An overestimated risk?
The Risk of Breast Cancer in Women Using
Menopausal Hormone Replacement Therapy
Liu JY, et al.
in Taiwan.
Postmenopausal Hormone Therapy and
Breast Cancer Prognostic Characteristics: A Román M, et al.
Linkage between Nationwide Registries
Proportion of premenopausal and
postmenopausal breast cancers attributable to
known risk factors: Estimates from the E3N- Dartois L, et al.
EPIC cohort

Ano da
Metodologia
publicação
2016

Coorte

2019

Coorte

2017

Coorte

2017

Ensaio Clínico
Randomizado

2016

Casocontrole

2017

Coorte

2018

Coorte

2020

Coorte

2018

Coorte

2016

Coorte

2018

Coorte

2017

Coorte

2016

Coorte

2016

Coorte

2016

Coorte
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May progesterone receptormembrane
component 1 (PGRMC1) predict the risk of
Zhang Y, et al.
breast cancer?
Use of exogenous hormones andthe risk of
breast cancer: resultsfrom self-reported
Heikkinen S, et al.
survey datawith validity assessment
1. Long-term postmenopausal estrogen
therapy maybe associated withincreased risk Ettinger B, et al.
of breast cancer
Interactions between breast cancer
susceptibility loci and menopausal hormone
therapy inrelationship to breast cancer in the Gaudet M, et al.
Breast and Prostate Cancer Cohort
Consortium
Estrogen metabolism in menopausal hormone
users inthe women's health initiative
Falk R, et al.
observational study: Does it differ between
estrogen plus progestin and estrogen alone?

2016

Coorte

2016

Caso
controle

2018

Coorte

2016

Coorte

2018

Coorte

Fonte: Autoria própria, 2021.

4. DISCUSSÃO

Sintomas vasomotores são as principais manifestações da menopausa e
afetam mais de 70% das mulheres nesse período. A hormonioterapia é o tratamento
mais eficaz para esses sintomas. Contudo, o grande estudo WHI apontou uma
incidência considerável de eventos adversos nas mulheres submetidas a esse
tratamento8. Os resultados obtidos neste estudo base demonstraram um aumento do
risco de câncer de mama invasivo ao uso de estrógeno associado à progesterona (HR
1,55; IC 95% 1,41-1,70) e, paradoxalmente, uma redução desse risco ao uso de
estrógeno isolado (HR 0,77; IC 95% 0,62-0,95)9.
Algumas limitações sobre o WHI são constantemente abordadas, como uso de
medicação pouco seletiva, interrupção precoce, perfil demográfico dos participantes
de idade avançada, presença de comorbidades e fatores de risco pré-existentes.
Essas variáveis estorvam a avaliação adequada do impacto dos hormônios usados na
menopausa, bem como sua influência na mortalidade a longo prazo8.
Resultados de estudos mais atuais convergem em alguns pontos e divergem
em outros, comparados aos achados desse estudo base. Em uma meta-análise
publicada em 2019, identificou-se, no geral, aumento do risco da ocorrência de câncer
de mama após 1a 4 anos de terapia hormonal com estrógeno e progesterona (RR 1,60;
IC 95% 1,52-1,69) e com apenas estrógeno (RR 1,17; IC 95% 1,10-1,26). Em terapias
entre 5 a 14 anos de uso hormonal, o risco foi significativamente maior ao uso dos
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.7, p. xxxx-xxxx jul. 2021 ISSN: 2525-8761

71

dois hormônios combinados (RR 2,08; IC 95% 2,02-2,15) e relativamente menor ao
uso único de estrogênio (RR 1,33; IC 95% 1,28-1,37)10. Por sua vez, Yang, Z., et al
(2016), em sua meta-análise e revisão sistemática, não demonstrou correlação
significativa entre a terapia estrogênica e a ocorrência de neoplasias mamárias (OR
1,11; IC 95% 0,98-1,27), porém, ao observar o uso associado de progesterona,
observou aumento no risco desses tumores (OR 1,48; IC 95% 1,30-1,68), apesar de
heterogeneidade entre os subtipos de progestágenos utilizados11.
Paralelamente a essas meta-análises e em discordância com os achados do
WHI, uma grande amostra observacional envolvendo 28926 mulheres na pósmenopausa indicou 13.304 casos de câncer invasivo. Nessa população, 19% das
mulheres faziam uso de reposição hormonal combinada e 16% faziam uso de
reposição hormonal única, com apenas estrogênio. A proporção para casos de câncer
invasivo foi semelhante, independente da reposição utilizada e, em ambas as terapias,
observou-se risco aumentado comparado às não usuárias de hormônio. Esses
achados reforçam a hipótese de que a reposição hormonal, tanto isolada, quanto
combinada, estão envolvidas com maior risco tumoral12.
Simultaneamente à reposição hormonal, fatores de risco comportamentais e
não comportamentais estão, aparentemente, envolvidos no desenvolvimento tumoral,
na pós- menopausa. Enquanto a terapia hormonal mostra associação com cerca de
14,5% das ocorrências de câncer, outros fatores apresentam grandes associações,
como história de doenças benignas da mama, com aproximadamente 14,9%, idade
precoce da menarca, 9,7%, padrões alimentares específicos, 10,1%, e consumo de
álcool crônico, 5,6% 13.
Apesar de diversos achados de maiores incidências de câncer mamário, em
segmentos longos não são observadas, no geral, diferenças nas causas totais de
mortalidade entre usuárias de hormonioterapia de reposição em comparação à
população que não faz esse uso14. Algumas amostras demonstram, inclusive,
características histológicas mais benignas em tumores de mama nas usuárias de
hormônios15,16, como classificação histológica de grau I, sem envolvimento linfonodal
adjacente e tamanhos menores que 2 cm 16.
Ao analisar uma coorte envolvendo uma população de 489.105 mulheres
finlandesas em reposição hormonal, constatou-se uma redução do risco de
mortalidade por câncer de mama de 44% a 51% ao uso do estrogênio isolado, e de
32% a 50% com o uso dos hormônios combinados, comparados à mortalidade pela
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mesma causa na população de base. Diferenças na redução da mortalidade entre o
uso do estrógeno e o uso dos hormônios combinados, por sua vez, foram significativas
apenas em faixas etárias mais elevadas, acima dos 70 anos15. Em concordância,
acompanhamentos prospectivos de 17,6 anos, em 29875 mulheres dinamarquesas,
entre 50 e 64 anos, sem história neoplásica prévia, apontam que as detentoras da
maior ocorrência de mortalidade em usuárias de hormonioterapia foram as neoplasias
pulmonares, totalizando cerca de 26,7% das mortes, enquanto a mortalidade por
câncer de mama foi de aproximadamente 14,3%8.
O aumento da sobrevida para o câncer depende não só de influência hormonal
como também de uma triagem organizada, uma realização de rastreamentos de alta
eficiência, uma detecção precoce e uma ocorrência de tipos histopatológicos
neoplásicos mais tratáveis. Os possíveis benefícios da hormonioterapia devem levar
em consideração, também, o estresse psicológico envolvido na descoberta dessa
patologia15.

4.1 Terapia de reposição hormonal e o câncer de mama

Uso de Estrógeno isolado
O risco para incidência de qualquer câncer, comumente, é pouco significante,
com o uso de terapia hormonal (RR 1,09; IC 95% 1,07-1,11), porém, as estimativas
são menores ao realizar o uso de apenas estrógeno (RR 1.04; IC 95% 1,01-1,06)17.
O metabolismo farmacológico do estrogênio exógeno isolado utiliza uma via
diferente da via do estrogênio associado à progesterona. Estima-se que, nessa
condição, haja maior probabilidade do estrogênio passar por um metabolismo mais
extenso, reduzindo o potencial carcinogênico de seus metabólitos. Esse padrão
metabólico pode influenciar na fisiopatologia da neoplasia de mama, acarretando em
um risco reduzido para sua formação5.
De acordo com a literatura, dados implicam que a utilização por um curto
espaço de tempo de terapia com apenas estrogênio não levou ao aumento do risco de
câncer de mama. Em contrapartida, o uso prolongado repercutiu em um aumento
desse risco, porém, menos expressivo, comparado às taxas observadas com o uso
de terapia combinada (Estrogênio e Progesterona)18. Em segmentos longos, após uma
média de 17,2 anos de uso estrogênico, pôde-se perceber uma relação de uma mulher
com tumor maligno mamário para cada nove em reposição hormonal. Esses efeitos
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tornaram-se mais aparentes a partir dos 5 a 10 anos de uso, com aumento
progressivo19.
Evidências apontam, também, que o uso de contraceptivos hormonais antes
dos 25 anos de idade, por exemplo, está correlacionado com um risco aumentado
para tumor mamário, indicando que o tempo de exposição à hormonioterapia exógena
pode estar relacionado com o desenvolvimento dos cânceres9. A recomendação atual
é que a duração da terapia hormonal não ultrapasse a média de 3 a 5 anos 18.
Ao analisar um estudo de coorte envolvendo dados obtidos sobre mulheres sob
uso de terapia hormonal, segundo o Registro Sueco de Medicamentos Prescritos,
identificou-se que as pacientes que utilizaram apenas terapia isolada com estrogênio
apresentaram risco geral diminuído para câncer de mama em comparação com as que
não usaram nenhuma reposição (OR 0,83; IC 95% 0,80-0,87). O uso de hormônios
combinados levou a um risco aumentado de 33% (OR 1,33; IC 95% 1,00-1,77)18.
Trabalhos semelhantes chegaram à essa mesma conclusão observando um risco de
câncer de mama no período pós-menopausa maior ao uso de terapia hormonal
combinada, em relação as reposições com formulações utilizando apenas de
estrogênio20.

Uso de Estrógeno e Progestágeno

Estudos apontam uma relação da progesterona com um maior risco neoplásico
mamário (CHLEBOWSKI, R. T., et al., 2017). Estudos in vivo têm demonstrado que
esse hormônio apresenta um papel crítico na proliferação de células-tronco mamárias
e, consequentemente, na carcinogênese9.
O papel da progesterona na tumorigênese ainda não é completamente
elucidado. Um estudo de coorte envolvendo 109 pacientes com câncer de mama,
observou o impacto da expressão do componente 1 da membrana do receptor de
progesterona (PGRMC1) no risco dessa neoplasia, principalmente em mulheres em
reposição hormonal. No estudo estimava-se, também, se o gene poderia ser utilizado
para detecção precoce dessa patologia. O PGRMC1, por sua vez, está presente em
cerca de 50% dos tumores de mama, no geral. Como resultado, identificou-se que a
expressão desse receptor está correlacionada com a expressão de outro grande
marcador tumoral, o receptor de estrogênio alfa (ER𝘢), em tecidos mamários
cancerosos (OR 1,42; IC 95% 1,06-1,91). Concomitantemente, a utilização de
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progestágeno exógeno mostrou grande associação com a superexpressão do
PGRMC1, corroborando com os achados das grandes meta- análises e do estudo
WHI, a respeito do tema e com a hipótese de aumento de risco cancerígeno à
reposição hormonal de progesterona e estrógeno associados21. Durante a análise dos
resultados sobre os efeitos da terapia de reposição hormonal combinada, observouse aumento da densidade mamográfica e de risco de câncer de mama nas mulheres
na menopausa, em uso hormonal, através de uma amostra contendo 97 casos de
câncer em 378 controles, associando um risco de câncer de até 3,6x maior em
mulheres com a densidade mamária aumentada em até 19,3%22. Outra amostra
sueca comparando 290.000 usuárias de terapia hormonal combinada e 870.165 não
usuárias demonstrou o aumento do risco de câncer de mama com o uso dessa terapia,
associando-o também com a idade de início do tratamento e o uso contínuo atual, que
apresentou OR de 4,47 (IC 95% 2,67-7,48), contra menor risco em uso anterior18.
Além disso, o câncer de mama foi diagnosticado em 0,6% de uma amostra coreana
com

696.084

mulheres

na

pós-menopausa que fizeram uso dessa terapia

combinada, apresentado risco de 1,25x maior em comparação com não usuárias, que
também foi associado à duração da reposição23. Este risco de câncer de mama
também foi significativo em um estudo com amostras do Reino Unido baseado em 52
participantes na terapia combinada que tiveram câncer de mama, entre 39183 que
estavam na menopausa, que indicou RR 2,74 (IC 95% 2.05 - 3.65), comparado a
mulheres que não faziam uso de hormônios20. Esse risco de 2,74x foi relacionado à
duração média do tratamento de 5,4 anos e aumentou para 3,27x (IC 95% 1,53-6,99)
na terapia com duração a partir de 15 anos20.
Comparando-se a terapia de reposição hormonal combinada com estrogênio e
progesterona e a terapia única, com uso apenas de estradiol, uma amostra sueca
com 290.186 participantes acima de 40 anos, também apresentou risco de
desenvolver câncer de mama de 1,4 (IC 95% 1,4-1,5) na terapia combinada, em vista
da terapia única com estrogênio (RR 1,05; IC 95% 1,01-1,10), que foi associado à idade
avançada das pacientes que tiveram sua primeira prescrição após os 70 anos (RR 2,2;
IC 95% 2,0-2,4)17. Outra amostra de 3.397 mulheres com idade entre 45-64 anos, que
realizaram a terapia combinada por 3,4 anos, tiveram risco de câncer de mama de
2,17 (I.C 95% 1,41-3,32), assim como terapia combinada sequencial (RR 2,4; IC 95%
1,25-4,61) e a contínua (RR 1,98; IC 95% 1,18 3,32). Em contrapartida, no mesmo
estudo, mulheres dessa idade que faziam a terapia apenas com estrogênio não
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apresentaram aumento significativo do risco de câncer (RR 1,37; IC 95% 0,64-2,95)24.
Com relação ao grupo de 550 mulheres com idade maior que 65 anos que utilizaram
a reposição combinada por 2,6 anos, foi apresentado risco de 1,85 (IC 95% 0,43-7,90)
para câncer de mama24
Foi observada uma discordância desses dados em uma amostra com 489.105
mulheres na Finlândia que demonstrou que o uso de estradiol oral ou trandérmico
reduziu o risco de câncer de mama em reduziu em 44-51%, com uso apenas de
estrogênio, e em 32-50%, com uso de terapia hormonal combinada, sendo que a maior
redução de risco ocorreu em mulheres com idade entre 50-59 anos (67%) e a
diferença entre os riscos da reposição combinada e o estrogênio isolado foi
significativo apenas em idades entre 70- 79 anos15.

Vias e Hormônios Específicos de Utilização

O uso de reposição hormonal não demonstra impacto significativo na
mortalidade geral da população, independente do tipo hormonal ou da via de
administração, porém há correlação desse uso com a mortalidade específica. Há um
aumento de mortalidade por câncer de mama nas usuárias, principalmente ao uso
contínuo hormonal, atingindo um aumento de razão de risco de até 56%, evidenciado
a partir dos 10 anos de início da terapêutica e se tornando mais relevante após 15
anos do uso8.
Os resultados do estudo de amostra sueca, de 2017, citado anteriormente,
permitiram inferir que diversos subtipos diferentes de hormônios apresentam risco
significativo de câncer mamário, sendo o OR deles 1,12 (IC 95% 1,04-1,20) para
estradiol, 0,76 (IC 95% 0,69-0,84) para estriol, 4,47 (IC 95% 2,67-7,48) para
estrogênios conjugados e 1,68 (IC 95% 1,51-1,87) para tibolona18. Estudos prévios
reforçam a hipótese de um risco maior de neoplasia de mama para usuárias de
tibolone em comparação com a terapia somente com estrogênios de componentes
naturais, como estradiol16.
A análise de 178.383 mulheres recebendo hormonioterapia, permitiu constatar
que a reposição oral de estradiol, tibolone, e outras formulações de hormônios
combinados foram fortemente associadas com o desenvolvimento de tumores, apesar
de melhores prognósticos, entre outras patologias. O uso de oral de estradiol foi
associado com aumento apenas modesto do risco para tumores de ducto invasivos e
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também para cânceres lobulares. Nas usuárias de tibolone, houve o dobro de risco,
em comparação, para ambos os tumores. O uso de preparações combinadas, por sua
vez, foi associado a um risco expressivo para desenvolvimento de câncer invasivo, 3
vezes maior para neoplasia de ductos e 4 vezes maior para lobulares16.
A formulação de estrogênio na forma de adesivo cutâneo, por sua vez,
apresenta relativa vantagem em comparação à reposição oral, devido ao fato de evitar
os efeitos de primeira passagem hepática. Dessa forma, evidências apontam que
há um possível benefício dessa via na prevenção de efeitos adversos 18.
Em relação ao uso tópico de estrogênio para tratamento dos sintomas
relacionados a síndrome geniturinária pós-menopausa, que possui como sintomas a
atrofia vaginal, diminuição da lubrificação, queimação, prurido, irritação, dispareunia,
disúria e infecções recorrências de trato urinário, diversos estudos e autores defendem
a terapia local com estrogênio em detrimento da terapia sistêmica, uma vez que esta,
principalmente a combinada, eleva o risco de eventos trombóticos e câncer invasivo
de mama. Os estrogênios vaginais levam a um aumento agudo da taxa sérica de
estrogênio, mas mantém níveis basais normais de manutenção. Essa forma de
utilização estrogênica não apresenta elevação de risco para câncer de mama,
endométrio, colorretal, eventos tromboembólicos e AVC25.

Terapia de reposição hormonal e o câncer de endométrio

A progesterona, componente de grande parte dos esquemas terapêuticos de
reposição hormonal, é, por vezes, associada à proteção endometrial26. Porém, em
uma amostra sueca mencionada anteriormente, observou-se um aumento na
ocorrência de câncer de endométrio (RR 1,12; IC 95% 1,06-1,19). Em contrapartida,
assim como os achados para câncer de mama, esse risco foi direcionado à mulheres
com 70 anos ou mais (RR 1,8; IC 95% 1,6-1,9)17,20. Em terapias com estrógenos
isolados, os resultados divergiram entre si de acordo com o subtipo do estrógeno
utilizado. A terapia com uso do derivado oestradiol reduziu o risco deste câncer para
(RR 0,2; IC 95% 0,2-0,3), enquanto o uso dos derivados oestriol e tibolona
aumentaram a ocorrência desse malefício20. No acompanhamento dinamarquês,
previamente citado, de 29.875 mulheres com idade média de 56 anos, submetidas à
hormonioterapia, tanto isolada, como combinada, analisou-se o impacto dessa terapia
na mortalidade da população. Após 17,6 anos de seguimento, dentre 2155 mortes por
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câncer, no geral, apenas 36 (1,67%) foram por neoplasia endometrial. O uso de
hormônios não teve impacto direto na mortalidade por todas as causas8.
Em outro estudo observacional envolvendo 648.022 mulheres, acompanhadas
por 12 meses, as participantes não utilizaram estrogênio sistêmico na terapia de
reposição hormonal, preferindo o uso do estrogênio vaginal. Em mulheres na pósmenopausa com útero intacto, assim como em histerectomizadas, não foi observado
aumento no risco de desenvolvimento de câncer endometrial, ao uso tópico do
estrogênio. Esses resultados apresentam uma possível alternativa terapêutica mais
segura para a reposição estrogênica, comparada à sistêmica. Evidências apontam que
o uso de estrogênio sistêmico está associado não somente a um maior risco de
neoplasias como também a potenciais eventos tromboembólicos25.

4.3 Reposição hormonal em populações específicas

Mulheres Negras

Mulheres negras apresentam sintomas de climatério mais presentes e intensos
durante a menopausa, comparadas às de etnia branca. Entretanto, há uma maior
escassez de estudos sobre reposição hormonal nessa população específica. Entre os
7 maiores estudos randomizados sobre o tema, cerca de 2,4% das mulheres
observadas eram negras26.
Em um ensaio clínico randomizado duplo-cego, foram estudadas mulheres em
pós-menopausa, entre 50 e 79 anos, com histerectomia prévia, divididas, através de
análise gênica, em grupos de negras com alta ancestralidade africana, negras com
baixa ancestralidade africana e brancas. As mulheres desses grupos foram
submetidas à terapia de reposição de estrógeno isolado e ao placebo. Com 7 anos de
início da terapia, não houve diferença na mortalidade do câncer de mama e houve
discreta redução na incidência neoplásica em todos os grupos. Todavia, após 13 anos
de terapia, observou-se uma significativa redução de 53% do risco de tumor mamário
em negras, diretamente proporcional à maior ancestralidade africana. Nas negras com
alta descendência africana, constatou-se, também, expressiva melhora de sintomas
vasomotores, comparadas aos outros grupos26.
Outro estudo realizado na Carolina do Norte, Estados Unidos da América,
aplicou questionários em mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama e
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em outras mulheres como base de controle, da mesma região, a fim de analisar
diferenças entre mulheres negras e brancas, com relação ao uso de hormônios e os
riscos de desenvolvimento de câncer de mama. No questionário, a raça era
autodeclarada, e foi utilizada para comparação dos eventos analisados. Observou-se
que o uso recorrente e de longo termo, superior a 5 anos, da terapia de reposição
hormonal sugeriu uma associação positiva para o surgimento de câncer de mama em
mulheres brancas. Em negras, no entanto, realizando a terapia por 10 ou mais anos,
constatou-se uma relação inversa, com razão de risco de 0,67 (IC 95% 0,38-1,17).
Todavia, é importante salientar que, devido a reduzida população do estudo, há uma
estimativa imprecisa. Isso demonstra a necessidade de mais estudos com
especificações em relação a raça das participantes27.

Mulheres asiáticas

A incidência de casos de câncer de mama, em geral, é maior em mulheres
brancas em comparação com as de raça amarela. Um estudo sediado no Taiwan
pesquisou os efeitos da terapia de reposição hormonal em relação ao risco de
desenvolvimento de câncer de mama em mulheres asiáticas. Foram usados dados do
The National Health Insurece Research Database (NHIRD), que contém uma
representação randomizada da população, com 200.000 indivíduos selecionados para
estudo de coorte. Levaram-se em consideração fatores influenciadores na incidência
desse câncer, como ocorrência de obesidade, menarca precoce, maior idade de
maternidade, maior incidência de nuliparidade e menor amamentação materna. Na
faixa etária entre 45 e 64 anos, a razão de risco entre as participantes que usaram
terapia de reposição hormonal para a chance de desenvolvimento de neoplasia
mamária foi de 1,95 (IC 95% 1,32-2,87). As mulheres em reposição combinada
tiveram a razão de risco significativamente maior, comparadas às não usuárias (RR
2,17; IC 95% 1,41-3,32). Em mulheres com idade superior a 64 anos constataram-se
resultados similares (RR 1,85; IC 95% 0,43-7,90)24. Outra coorte coreana, que
submeteu 4.558.376 mulheres em pós-menopausa a rastreamento do câncer de
mama através de exames regulares, entre 2009 e 2014, buscou observar a ocorrência
desse câncer em usuárias de hormonioterapia. O tumor de mama foi diagnosticado
em 26.797 (0,6%) mulheres durante um acompanhamento médio de 5,35 anos. A
razão de risco para esse desfecho em usuárias de hormônios foi de 1,25, comparadas
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às não usuárias, variando de acordo com a duração da terapia. O incremento no risco
foi de 7,9% entre as mulheres submetidas à terapia por um período menor que 2 anos,
porém, em usuárias por mais de 5 anos o aumento foi de 72,2%. Com relação aos
fatores de risco envolvidos para desenvolvimento neoplásico, mulheres com peso
eutrófico e mulheres com seios densos tiveram um maior risco ao uso hormonal. Em
decorrência dos dados obtidos, sugeriu-se que a presença de estrogênio exógeno
pode estimular a hiperplasia de células epiteliais, cujo número é maior nas mamas de
alta densidade, promovendo a tumorigênese e aumentando o risco de câncer
mamário23.
O risco de tumores mamários após uso de hormonioterapia parece estar
atrelado, proporcionalmente, à maior duração desse uso

23,24

. O estrogênio, quando

combinado com progesterona, tem potencial de aumentar significativamente o risco de
câncer mamário. Em contrapartida, essa associação é menos observada em seu uso
isolado. O papel da progesterona, nas populações asiáticas, parece estar mais
relacionado à incidência desse câncer, reafirmando a necessidade de um
aprofundamento dos estudos com esse hormônio 24.

Mulheres com Mutação BRCA1/BRCA2

Mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 geralmente estão associadas a um
maior risco de desenvolvimento de câncer de ovário. Cerca de 57% a 71% das norteamericanas com mutações nesses genes são submetidas a salpingooforectomia
profilática. Após o procedimento cirúrgico é comum a ocorrência de sintomas vaso
motores, entre outros, observados na menopausa. Destaca-se, nesse cenário, a
terapia de reposição hormonal para controle sintomatológico, porém, há pouca
informação sobre o efeito da combinação de todos esses elementos contextuais, na
ocorrência de câncer de mama9.
Um estudo observacional retrospectivo comparou e analisou 493 pares
compostos por mulheres com ocorrência de câncer de mama e mulheres sem
diagnóstico neoplásico, ambos os grupos com mutação em genes BRCA1/BRCA2 e
submetidos ao uso de reposição hormonal por um período médio de 4,3 anos. Nas
portadoras dessas mutações, a hormonioterapia não aumentou o risco de incidência
de câncer mamário, independente da faixa etária, ocorrência de menopausa cirúrgica
ou natural, e formulação dos hormônios utilizados9.
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5. CONCLUSÃO

Atualmente, há evidências robustas para consolidar o benefício da reposição
hormonal no controle da sintomatologia causada pela menopausa. Todavia, não está
completamente elucidado o seu efeito no desenvolvimento de câncer. A literatura
analisada indica que a reposição hormonal combinada apresenta risco aumentado
para desenvolvimento de neoplasias mamárias e do órgão reprodutor feminino, como
a de endométrio, enquanto o uso isolado do estrogênio demonstra pouca associação
carcinogênica. A duração da reposição hormonal, bem como, o tipo de hormônio
utilizado, o momento de início da terapia, a via de administração e a população
específica a qual será submetida o tratamento, parecem impactar, significantemente,
esse desfecho. A fim de confirmar os potenciais malefícios da reposição hormonal nos
diversos cenários, mais estudos devem ser realizados. Ademais, a terapia deve ser
individualizada, como forma de reduzir seus riscos e indicada de forma criteriosa.
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RESUMO: Introdução: Em dezembro de 2019 ocorreu o primeiro surto da Síndrome
Respiratória Aguda Grave por Coronavírus em Wuhan na China. É fundamental
compreender a razão de alguns indivíduos evoluírem para formas graves, quais os
fatores de gravidade relacionados e os principais efeitos sistêmicos desencadeados
pela infecção. Doenças como diabetes mellitus, hipertensão e obesidade grave são
mais propensos a serem infectados e evoluem com mais complicações tendo maior
risco de morte. Objetivos: identificar e relacionar os fatores imunológicos, endócrinos
e metabólicos em pacientes portadores crônicos de Diabetes Mellitus tipo 2 ao pior
prognostico em infectados pela COVID- 19. Métodos: Trata-se de uma revisão
integrativa de literatura com análise qualitativa descritiva. Foram incluídas publicações
de dezembro de 2019 a maio de 2021 disponibilizados na íntegra, online e gratuitos.
Dentre os artigos publicados com os descritores determinados foram encontrados 142
artigos, contudo foram utilizados 18 artigos para o embasamento teórico. Resultados:
Nas pesquisas realizadas na China, a taxa de mortalidade em pacientes acometidos
por COVID-19 de 7,3% em pacientes portadores de DM quando comparados a
população em geral com a taxa de mortalidade de 2,3%. Em outro estudo foram
analisados 48 pacientes diabéticos principalmente entre homens, com maior tempo de
diagnóstico da doença crônica, maior idade, com sintomas de respiratórios, que foram
tratados com glicocorticoides e ventilação mecânica estavam associados a maior
gravidade. No Brasil, segundo o boletim epidemiológico do ministério da Saúde de 04
de janeiro de 2021 portaria n°44, foram registrados 49.149 óbitos em diabéticos acima
de 60 anos e 12.363 óbitos com idade inferior a 60 anos, em um total de 188.584
mortos. Nesse contexto a diabetes mellitus é a segunda patologia com maior
associação a óbitos por SRAG desencadeados pelo coronavírus. Conclusões: Notase a evidente influencia da diabetes mellitus como fator de mau prognostico para
infecção da covid-19, sendo necessário acompanhamento clínico atento para
possíveis complicações e desfechos desfavoráveis.
PALAVRAS-CHAVE: “complicação diabetes mellitus”; “COVID-19” e “comorbidades”.
ABSTRACT: Introduction: In December 2019, the first outbreak of Severe Acute
Respiratory Coronavirus Syndrome occurred in Wuhan, China. It is essential to
understand why some individuals develop severe forms, what are the related severity
factors and the main systemic effects triggered by the infection. Diseases such as
diabetes mellitus, hypertension and severe obesity are more likely to be infected and
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evolve with more complications with a higher risk of death. Objectives: to identify and
relate immunological, endocrine and metabolic factors in patients with chronic type 2
Diabetes Mellitus to the worst prognosis in patients infected by COVID-19. Methods:
This is an integrative literature review with descriptive qualitative analysis. Publications
from December 2019 to May 2021, available in full, online and free of charge, were
included. Among the articles published with the descriptors determined, 142 articles
were found, however 18 articles were used for theoretical basis. Results: In surveys
conducted in China, the mortality rate in patients affected by COVID-19 was 7.3% in
patients with DM when compared to the general population with the mortality rate of
2.3%. In another study, 48 diabetic patients were analyzed, mainly among men, with
longer time since diagnosis of the chronic disease, older age, with respiratory
symptoms, who were treated with glucocorticoids and mechanical ventilation were
associated with greater severity. In Brazil, according to the epidemiological bulletin of
the Ministry of Health of January 4, 2021, ordinance No. 44, 49,149 deaths were
registered in diabetics over 60 years of age and 12,363 deaths under the age of 60
years, in a total of 188,584 deaths. In this context, diabetes mellitus is the second
pathology with the highest association with deaths from SARS triggered by the
coronavirus. Conclusions: There is an evident influence of diabetes mellitus as a poor
prognostic factor for covid-19 infection, requiring close clinical monitoring for possible
complications and unfavorable outcomes.
KEYWORDS: “Diabetes mellitus complications”; “COVID-19” e “Comorbidity”

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 84760-84770 aug. 2021 ISSN: 2525-8761

87

1. INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019 ocorreu o primeiro surto da Síndrome Respiratória
Aguda Grave por Coronavírus em Wuhan na China. Em virtude da alta infectividade
causada pelo vírus, em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou Estado de Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional, e,
em março, anunciou como pandemia (AQUINO et al.,2020).
A forma de transmissão do SARS-CoV-2 é de pessoa a pessoa, por gotículas
respiratórias ou contato direto, tendo mucosa nasal e orofaríngea sua via de entrada
principal no organismo. Os principais sintomas relacionados a infecção pelo SARSCov- 2, também chamado de COVID-19, nos casos leves são infecção de via
respiratória superior, tosse, febre, fadiga, esforço respiratório, anosmia, calafrios. Já
nos casos mais graves as complicações mais comuns relatadas são sepse, síndrome
do desconforto agudo respiratório, falha cardíaca, choque séptico e disfunções
múltipla de outros órgãos (HUANG et a., 2020). Dados provenientes da China
demonstraram 81% dos casos de COVID-19 apresentam sintomas leves a
moderados, 14% evoluem para uma doença grave e 5% tornam-se doentes críticos
com falência respiratória e orgânica, com altíssimo risco de morte (FERREROLIVERAS et al., 2020)
É fundamental compreender a razão de alguns indivíduos evoluírem para
formas graves, quais os fatores de gravidade relacionados e os principais efeitos
sistêmicos desencadeados pela infecção. Sabe-se que a COVID-19 há uma relação
significativa entre gravidade da doença e marcadores imunes com uma desregulação
imunológica sendo que o alto nível de citocinas pró-inflamatórias poderiam ser a causa
principal de lesão tecidual, sendo que a resposta imune interage intimamente com o
endotélio e o sistema de coagulação e processos inflamatórios crônicos estão
envolvidos. Logo doenças cardiovasculares e endócrino-metabólicas pré-existentes
apresentam maior risco de morte quando associadas a infecção viral (BANERJEE et
al., 2020).
Sabe-se que indivíduos com diabetes mellitus, hipertensão e obesidade grave
são mais propensos a serem infectados e evoluem com mais complicações tendo
maior risco de morte sendo que as comorbidades mais prevalentes em casos de
COVID-19 que levaram à hospitalização foram obesidade (48,3%), hipertensão
(49,7%), diabetes mellitus (28,3%), doenças cardiovasculares (27,8%) e doenças
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pulmonares crônicas (34,6%) (SANYOULU et al., 2020).
Deste modo, objetiva-se com esse artigo identificar e relacionar os fatores
imunológicos, endócrinos e metabólicos em pacientes portadores crônicos de
Diabetes Mellitus tipo 2 ao pior prognostico em infectados pela COVID- 19.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com análise qualitativa
descritiva. Para o levantamento bibliográfico foi realizado busca nos sites de artigos
indexados PubMed, SciELO, MEDLINE, LILACS e sites contendo informações
governamentais. Os artigos utilizados para embasar esta análise foram identificados
através dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “complicações diabetes
mellitus”, “covid-19” e “comorbidades”; Como critérios de inclusão foram consideradas
as produções da literatura no período de dezembro de 2019 a maio de 2021
disponibilizados na íntegra, online e gratuitos, em inglês, e que responderam a
pergunta norteadora da pesquisa sendo quais os principais fatores imunológicos,
endócrinos e metabólicos relacionados a diabetes mellitus tipo 2 para pior prognostico
após infecção da covid-19. Os critérios de exclusão foram artigos incompatíveis com o
período definido, escritos em outros idiomas e que não se adequaram aos temas
propostos. Dentre os artigos publicados com os descritores determinados foram
encontrados 142 artigos, contudo nesse trabalho foram utilizados 19 artigos para o
embasamento teórico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Diabetes mellitus tipo 2 resulta da diminuição ou incapacidade do indivíduo
em produzir insulina resultando em um quadro de hiperglicemia crônica. Com a nova
pandemia associada ao SARS-CoV-2 notou-se importante relação do aumento de
mortalidade e complicações da infecção em pacientes portadores dessa patologia
(PAZ- IBARRA et al., 2020).
Nas pesquisas realizadas pelo Centro de controle e prevenção de doenças
Chinês, descreveu-se a taxa de mortalidade em pacientes acometidos por COVID-19
de 7,3% em pacientes portadores de DM quando comparados a população em geral
com a taxa de mortalidade de 2,3% (WU et al. 2020). No estudo de Peric e Stulnig
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(2020) foram analisados 48 pacientes diabéticos principalmente entre homens, com
maior tempo de diagnóstico da doença crônica, maior idade, com sintomas de
respiratórios, que foram tratados com glicocorticoides e ventilação mecânica estavam
relacionados a pior prognostico e desfecho clínico desfavorável. No Brasil, segundo o
boletim epidemiológico do ministério da Saúde de 04 de janeiro de 2021 portaria n°44,
foram registrados 49.149 óbitos em diabéticos acima de 60 anos e 12.363 óbitos com
idade inferior a 60 anos, em um total de 188.584 mortos. Nesse contexto a diabetes
mellitus é a segunda patologia com maior associação a óbitos por SRAG
desencadeados pelo coronavírus. (BRASIL, 2021)
No estudo de Guo et al (2020) foram estudados 174 pacientes sendo que
21,2% destes eram portadores de DM. Foram analisados pacientes exclusivamente
diabéticos infectados pelo vírus (n= 24) e notou-se a presença de náuseas e vômitos
em 16,2% quando comparados aos não diabéticos. As complicações diabéticas foram
presentes em apenas 03 pacientes, apresentado maior risco de mortalidade de 3:1.
Outra correlação foram as de pacientes diabéticos que faziam controle glicêmico por
medicação oral antes da internação foram submetidos a insulinoterapia em 37,1%
após alta médica e 29,2% que já faziam uso de insulinoterapia previamente a
internação tiveram aumento de sua dosagem na alta. No estudo de Hoe Chan et al
(2020) demonstra que 70% dos pacientes diabéticos fizeram uso de insulinoterapia
durante a infecção e em sua maioria desenvolveram complicações como cetoacidose
diabética e estado hiperosmolar hiperglicêmico.
Quanto as alterações laboratoriais notam-se aumento dos marcadores
inflamatórios como desidrogenase lática, proteína C reativa, ferritina e D-dímero, além
da linfopenia e alterações tomográficas associadas a score de maior risco para
complicações pulmonares graves como identificou o estudo de Zheng et al (2020) que
a presença de opacidades lineares em diabéticos mal controlados, essa alteração
tomográfica está relacionada a casos de maior gravidade. Todavia para Haoufi et al
(2020) não houve alterações em exames de imagem para pacientes diabéticos em
relação aos não diabéticos. Quanto aos exames laboratoriais o D-dímero aumentado
em 1,26x no paciente diabético em relação a 0,25x do paciente sem comorbidade,
relacionando-se esse aumento a um estado de hipercoagulabilidade e um preditor de
evento grave na infecção (GUO et al., 2020). Já a necessidade de ventilação
mecânica em pacientes diabéticos está associada a maior risco de acidose grave, difícil
controle glicêmico e se associado a outras comorbidades são marcadores de
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prognostico desfavorável. (CHAN et al., 2020).
Diante dos dados expostos, nota-se que vários artigos analisados com
amostragem e localização diferentes convergem a favor dos fatores de risco
associados a maior morbimortalidade em pacientes diabéticos crônicos infectados por
Covid-19. Isso decorre de alterações imunológicas e endócrino-metabólicas
desencadeada pelo processo infeccioso relacionado as alterações orgânicas prévias
identificadas na fisiopatologia do diabetes (AQUINO et al., 2020)
Quanto aos aspectos imunológicos a o mecanismo do SARS-CoV-2 infecta a
célula hospedeira por meio da proteína Spike (proteína S) presente em seu envelope.
Ela se liga ao receptor transmembrana da enzima conversora de angiotensina (ACE2). Essa proteína S é clivada e apresenta duas subunidades sendo a S1 a responsável
pela ligação do vírus ao receptor celular, e a subunidade S2 a responsável pela fusão
das membranas viral e celular (ANGHEBEM et al., 2020). A afinidade entre ACE-2 e
o SARS-CoV-2 édez a vinte vezes maior quando comparada a outros vírus de genoma
semelhante, tornando essa alta expressividade o principal fator da rápida expansão
viral pelo organismo e sua alta infectividade celular (BLOOMGARDEN et al.,2020).
Em virtude dos receptores de ACE-2 presentes na mucosa oral, pulmões, alvéolos
(grande quantidade de receptores), ilhotas pancreáticas, rins, fígado, intestino e
endotélio, por esse motivo se apresenta como uma infecção sistêmica com
manifestações diversas sendo que os sintomas respiratórios são os mais comuns
(AQUINO et al., 2020).
A partir de sua entrada na célula, o RNA viral inicia sua replicação, interage
com células toll-like pró-inflamatórios. A resposta imunológica do tipo IFN-I na qual as
células infectadas modulam respostas imunes inatas com apresentação de antígeno
para as células natural-killers de forma balanceada fica suprimida e produção de
citocinas pró- inflamatórias é diminuída. Posteriormente inicia-se a fase de infecção
pulmonar com as respostas inflamatórias primárias. As principais células dessa etapa
são macrófagos e neutrófilos. Ocorre, então, a liberação de citocinas pró-inflamatórias
como a pró-IL-1β sendo convertida pela clivagem da caspase-1 em IL-1β madura, que
é um mediador inflamatório pulmonar com apoptose de células epiteliais e endoteliais
causando dano vascular (BRANDÃO et al.,2020; FERRER-OLIVERAS et al., 2020).
O sistema imune adaptativo por meio da ativação de linfócitos dependentes de
antígenos por células apresentadoras de antígenos (APC). Esses complexos virais
são reconhecidos por linfócitos T citotóxicos que promovem a neutralizações por meio
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de anticorpos IgM e IgG. A carga viral com entrada em grande quantidade de vírus no
meio intracelular promove uma regulação negativa do sistema imune levando a
disfunção de vias de controle como a RAS, aumento de dano vascular em decorrência
da inflamação, vasoconstrição e aumento da permeabilidade vascular. (ALMEIDA et
al., 2020).
A partir dessa etapa o sistema imunológico se torna um forte agressor ao
organismo ao tentar frear a replicação viral. Ocorre hiperativação do sistema
complemento que agrava lesões teciduais já desencadeadas associada a ativação
plaquetária com a cascara da coagulação resultado em eventos tromboembólicos
(MARTELLETO et al.,2021). O destaque aqui vai para o realce dependente de
anticorpos ADE responsável por modular a resposta imune independente da presença
de partícula viral, fazendo a perpetuação das respostas inflamatórias imunomediadas
com a tempestade de citocinas (TETRO et al., 2020). Esse estado hiper-reativo faz
com que o hospedeiro sofra falência orgânica múltipla e coagulação intravascular
disseminada que pode resultar em morte (CHEN et al., 2020)
No diabético essa resposta imunológica desregulada ao quadro hiperglicêmico
favorece vias metabólicas pró-inflamatórias associadas a estresse oxidativo. Sabe-se
que isoladamente a Diabetes mellitus promove micro lesões no endotélio vascular.
Isso torna o paciente portador de DM mais propenso a quadros infecciosos de pior
prognóstico principalmente no caso do SARS-CoV-2, em virtude, principalmente
das lesões vasculares e tromboembólicos. Dessa forma justifica-se as alterações
laboratoriais tão significativas como aumento de D-dímero, desidrogenase láctica,
ferritina e proteína C reativa (AQUINO et al., 2020).
Quanto aos fatores metabólicos envolvidos, segundo AYRES (2020), o
diabético produz maior quantidade de enzima conversora de angiotensina 2 como
forma de proteção as disfunções desencadeadas pela doença, isso faz com que eles
apresentem um aumento na expressão de ACE-2. Para Hoe Chan et al., (2020) as
células β pancreáticas supreexpressam os receptores ACE-2, logo são de grande
afinidade para a proteína S do envelope do novo coronavírus, resultando na
diminuição da produção de insulina, afetando o metabolismo da glicose,
desencadeando estado hiperglicêmico, cetoacidose diabético e estado osmolar
hiperglicêmico de difícil controle clínico. Em consequência a hiperglicemia ocorre
aumento da replicação viral local nos pulmões e diminuição da resposta imune,
podendo resultar em aumento da duração do período de doença e baixa limitação a
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carga viral, aumentando marcadores inflamatórios e piorando as demais lesões
orgânicas já relatadas.
Segundo o estudo de Aquino et al. (2020) ocorre liberação de hormônios como
glicocorticoides e catecolaminas. Ambos possuem efeito hiperglicemiantes sendo que
o último está relacionado com a IgA, neutrófilos e macrófagos, desencadeando uma
mococitopenia

com

desmarginação.

Isso

promove

alterações

laboratoriais

importantes como leucocitose associado a neutrofilia e aumento de proteína C reativa.

4. CONCLUSÃO

Em suma, nota-se que é comum acordo dos autores que a Diabetes Mellitus é
fator de mal prognóstico na ocorrência de infecção pelo SARS-CoV-2, apresentando
maior risco de mortalidade. Isso em função das múltiplas alterações endócrinas e
imunológicas desencadeadas por ambas as doenças que se potencializam, elevando
o risco de lesão tecidual grave, principalmente do epitélio vascular.
Nos casos de hiperglicemia, cetoacidose diabética e estado hiperosmolar
hiperglicêmico, existe maior risco de mortalidade associado. Por isso esses pacientes
devem ter controle glicêmico rigoroso com uso de insulinoterapia em ambiente intrahospitalar para evitar as possíveis complicações desencadeadas pelo descontrole
glicêmico.
Por fim, o paciente diabético está mais propenso a complicações quando
infectado pelo SARS-CoV-2 e por isso deve ser monitorizado por uma equipe clínica
atenta e ao menor sinal de descompensação da patologia, o suporte intensivo deverá
ser uma opção. Manter esse paciente estável com níveis glicêmicos controlados é o
ideal para garantir menor mortalidade.
É importante ressaltar que os estudos, apesar de abrangentes, limitam-se ao
tempo de diagnóstico prévio e tratamento da diabetes, complicações vasculares e
nervosas anteriores a infecção pelo covid-19 e controle glicêmico desses pacientes
prévio a internação. Assim como o estudo não faz um prospecção em relação a
recuperação pós- infecção nesses pacientes para analisar as consequências a longo
prazo desencadeadas pelo evento infeccioso.
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RESUMO: O objetivo do estudo foi apresentar um caso clínico de amelogênese
imperfeita experienciado em uma Unidade Básica de Saúde do município de Muriaé,
Minas Gerais. Mesmo diante das limitações do Sistema Único de Saúde (SUS),
visando restabelecer a função e a estética de uma paciente foi realizada a técnica
conservadora de restauração em resina composta, escolha permeada pela viabilidade
técnica, custo e idade da paciente, sendo necessárias três consultas. Houve melhoria
na aparência dos dentes, no sorriso e no bem-estar da paciente, portanto, impactando
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diretamente na melhora da vida social e resgate da autoestima da paciente. Por fim,
do vivenciado, ressalta-se a importância da atuação odontológica ser alicerçada no
equilíbrio entre a técnica, a formação científica e a visão humanística na promoção da
saúde bucal.
PALAVRAS-CHAVE:
Amelogênese
imperfeita;
Tratamento
Restauração dentária; Resinas compostas; Sistema Único de Saúde.

conservador.

ABSTRACT: The aim of the study was to present a clinical case of amelogenesis
imperfecta experienced in a Basic Health Unit in the municipality of Muriaé, Minas
Gerais. Despite the limitations of the Unified Health System (SUS), aiming to restore
the function and esthetics of a patient, the conservative technique of composite resin
restoration was performed, a choice permeated by the technical feasibility, cost and
age of the patient, requiring three consultations. There was an improvement in the
appearance of the teeth, in the smile and in the patient's well-being, therefore, directly
impacting the improvement of the social life and recovery of the patient's self-esteem.
Finally, from what has been experienced, the importance of dental practice being
based on the balance between technique, scientific training and a humanistic vision in
promoting oral health is highlighted.
KEYWORDS: Amelogenesis imperfecta; Conservative treatment; Dental restoration;
Composite resins; Unified Health System.
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1. INTRODUÇÃO

Amelogênese imperfeita (AI) é um grupo de doenças hereditárias que mostra
heterogeneidade clínica e genética, causando nas dentições decíduas e/ou
permanentes defeito na formação do esmalte dental, podendo gerar hipoplasia e
hipocalcificação (WU et al., 2020; DASHASH et al., 2013; POULSEN et al., 2008;
SANTOS, LINE, 2005; ALDREAD, CRAWFORD, SAVARIRAYAN, 2003).
Quanto à classificação, vários subtipos de AI têm sido observados, sendo três
fenotipicamente distintos (hipoplásica: deficiência na quantidade de esmalte que é
mineralizado adequadamente; hipomaturada: deficiência tanto na deposição quanto
na maturação do esmalte; hipocalcificada: quantidade de esmalte adequada,
entretanto, com deficiência na maturação), que variam desde a presença de um
esmalte deficiente, até a ocorrência de defeitos no conteúdo mineral e proteico e
podem ser identificadas com base nas características clínicas,

radiográficas,

histológicas e composição do esmalte dosdentes (COFFIELD et al., 2005; SANTOS,
LINE, 2005; YIP, SMALES, 2003).
Dentre as implicações associadas a pacientes portadores de amelogênese
imperfeita, além da estética, evidenciada pela presença de manchas opacas ou
acastanhadas, destacam-se os impactos funcionais e/ou emocionais, que incluem a
sensibilidade dentinária, o atraso na erupção dos dentes, a perda dental, a reabsorção
coronária e radicular, a calcificação pulpar, a malformações radiculares, o
taurodontismo e o constrangimento ou impossibilidade de sorrir (WU et al., 2020;
DASHASH et al., 2013; PINHEIRO et al., 2010; POULSEN et al., 2008; COFFIELD et
al., 2005; SANTOS, LINE, 2005; ALDREAD, CRAWFORD, SAVARIRAYAN, 2003;
YIP, SMALES, 2003).
Apesar de serem considerados esporádicos, todos os casos merecem
adequado suporte profissional, sendo fundamental que a equipe de saúde bucal esteja
preparada para lidar com a situação, tanto para os aspectos clínico-restauradores,
quanto para os emocionais (WU et al., 2020; AZEVEDO et al., 2013; DASHASH et al.,
2013; PINHEIRO et al., 2010; POULSEN et al, 2008; ALDREAD, CRAWFORD,
SAVARIRAYAN, 2003).
O tratamento não é único, partindo do alívio da sensibilidade até a melhora da
estética facial e da função (WU et al., 2020; DASHASH et al., 2013; POULSEN et al,
2008; GOKCE; CANPOLAT; OZEL, 2007). Neste contexto, as ponderações de
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Azevedo et al (p.492, 2013) se destacam
“Historicamente, estes costumavam ser tratados com extrações e a
confecção de próteses totais. Esta opção pode ser psicologicamente
danosa, especialmente para pacientes jovens. Atualmente, técnicas
restauradoras
adesivas,
overdentures,
confecção
de
coroas
metalocerâmicas ou livres de metal, próteses parciais fixas e restaurações
inlay/onlay são possibilidades para o tratamento reabilitador de pacientes
com amelogênese imperfeita”.

Por fim, atravessado pelo exposto, o presente estudo não apenas encontrou
sua justificativa, bem como alicerçou o seu propósito, o de relatar o processo de
reabilitação integral (estético, funcional e emocional) de um caso de amelogênese
imperfeita de uma paciente usuária dos serviços de saúde odontológico da Unidade
de Atenção Primária de Saúde Aeroporto, no município de Muriaé, Minas Gerais –
evidenciando nessa sistemática o confronto entre habilidade técnica, formação
científica e visão humanista em prol da promoção da saúde bucal.

2. EXPERIÊNCIA EM DISCUSSÃO

Trata-se de um relato de experiência qualitativamente estruturado sob
estratégia narrativo-descritiva e moldado à técnica argumentativa. Um percurso
metodológico, que segundo Daltro e Faria (p.228, 2019),
“refere-se a uma construção teórico-prática que se propõe ao refinamento
de saberes sobre a experiência em si, a partir do olhar do sujeitopesquisador em um determinado contexto cultural e histórico. Sem a
pretensão de se constituir como uma obra-fechada ou conjuradora de
verdades, desdobra-se na busca de saberes inovadores”.

Em linhas gerais, por sua transversalidade, de setembro a outubro de 2020,
o estudo evidencia, por meio de três consultas odontológicas, o tratamento da
harmonização do sorriso realizado em uma paciente com amelogênese imperfeita
assistida pela equipe odontológica da Unidade de Atenção Primária de Saúde da
Estratégia da Saúde da Família Aeroporto (UAPS-ESFA), localizada, na Rua Antônio
Ramo, s/nº, Muriaé, Minas Gerais. Na primeira consulta, acompanhada pela mãe, a
paciente (10 anos e melanoderma) chegou à UAPS-ESFA para tratamento
odontológico, e ambas traziam como queixa principal “as manchas escuras nos
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dentes permanentes”, que afetavam principalmente a criança no convívio social,
causando desconforto e insegurança à menor. Na anamnese, a mãe não relatou
histórico familiar de amelogênese imperfeita e disse que o problema não havia
afetado a dentição decídua, ressaltando que as manchas sempre estiveram
presentes nos dentes permanentes desde a erupção deles.
Ao exame clínico intrabucal, além da inspeção dos tecidos moles, foi possível
observar que a paciente possuía apenas dentes permanentes na boca, sendo
identificado em todos elementos dentários alteração na coloração (amarelo
acastanhado) e superfícies com aspecto erosivo em vestibular, incisais e pontas de
cúspides, além de mordida aberta anterior, figura 1.
Figura 1 – Imagem intraoral frontal

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Contudo, levando-se em consideração a estética e a funcionalidade bucal, a
idade e os anseios da paciente e a realidade dos materiais disponíveis no Sistema
único de Saúde, elegeu-se a intervenção conservadora como plano de tratamento,
envolvendo a confecção de facetas diretas em resina composta nos quatro incisivos
(11, 12, 21 e 22) e dois caninos (13 e 23) superiores.
Na intenção de prover melhor prognóstico para o tratamento eleito, lançou-se
mão do exame complementar, radiografia panorâmica, que foi trazido pela paciente na
segunda consulta, figura 2.
Até aqui, em conformidade com diversos estudos, é importante destacar que
técnicas conservadoras devem ser a primeira opção. Nesse sentido, o aprimoramento
das resinas compostas aumenta sua indicação, inclusive para dentes posteriores
(LIMA et al., 2015; AZEVEDO et al., 2013; NOGUEIRA et al., 2002).
Azevedo et al. (p.493, 2013) ainda complementam que
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“em virtude dos expressivos avanços na área da Odontologia estética, é
possível, atualmente, restaurar estética e função a níveis aceitáveis. A
necessidade de preparos coronários totais tem diminuído e restaurações
adesivas colocadas em supra-oclusão são uma alternativa às coroas totais
no manejo do paciente com amelogênese imperfeita”.

Além disso, no atendimento de crianças e pacientes jovens, o planejamento
deve considerar o desenvolvimento dentário e o potencial crescimento maxilar e
mandibular. Dessa forma, restaurações adesivas são indicadas. É importante que tão
logo se realize o diagnóstico, seja instituído o tratamento provisório, para melhorar a
aparência e função, bem como evitar o desgaste dentário característico (AZEVEDO
et al., 2013; HIRAISHI, YIU, KING, 2008; BOUVIER et al., 1999).

Figura 2 – Radiografia Panorâmica

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Na consulta de retorno, após realização da profilaxia dental com escova de
Robson e pasta profilática, selecionou-se, através da técnica da bolinha, a cor da
resina Opallis®, na cor B0,5 (FGM). Tão logo iniciou-se o preparo das superfícies
vestibulares dos incisivos, executados sob desgaste minimamente invasivo, não
atingindo a dentina - não foi necessária intervenção anestésica.
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Figura 3 – Foto intraoral frontal antes e após o desgaste

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Posteriormente, sob isolamento relativo, partiu-se para o condicionamento
ácido do esmalte com ácido fosfórico a 37% Condac® (FGM), por 30 segundos, sendo
o produto removido por lavagem abundante com jatos de água aplicados pela seringa
tríplice.
Refeito o isolamento relativo, com as superfícies dentárias devidamente secas,
foi aplicado o sistema adesivo Prime&Bond 2.1® (Dentsply), utilizando-se de um
pequeno aplicador Cavibrush® (FGM) e devidamente polimerizado em conformidade
com as instruções do produto, 20 segundos.
Em seguida, partiu-se para a confecção das facetas em resina composta, que
se deu pela técnica incremental, utilizando-se para a condensação do material uma
espátula de resina n°1. A fotopolimerização foi de 20 segundos por incremento e uma
final de 30 segundos.
Após, utilizando-se de uma lâmina de bisturi foi feito um pré-acabamento e
remarcada uma nova consulta de retorno, além de salientar com a paciente e sua
responsável os devidos cuidados a serem tomados com as restaurações.
Na terceira consulta, foi feito o acabamento e polimento das resinas, com as
brocas 2135, 2135FF, 3118F (KG Sorensen), tira abrasiva de aço 4mm Diamantec®
(Biodinâmica), tira de lixa de poliéster (KG), disco de polimento e taça de borracha
com pasta profilática (figura 4). A consulta foi encerrada com o aviso junto à paciente,
bem como de sua responsável, da importância do retorno nas consultas de
manutenção, que, de acordo com Türkün (2005), devem ser feitas mensalmente no
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primeiro semestre e, posteriormente, a cada dois meses por ano.
Figura 4 – Caso clínico encerrado, antes e depois

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Para além dos procedimentos clínicos, outros êxitos merecem ser destacados.
No ambiente escolar isso foi evidenciado no contato da equipe de saúde bucal com
os professores da paciente, que relataram o impacto do tratamento dentário tanto no
desempenho das atividades escolares quanto no grau de interação da paciente com
outras crianças. Já no ambiente familiar, através das visitas programadas, além do
acolhimento da paciente, a mãe reforçou os impactos positivos na autoestima da filha,
“ela sorri mais”.
O exposto vai ao encontrado nos estudos de Coffield et al. (2005) e de Yip e
Smales (2003), que destacaram o impacto do tratamento reabilitador na saúde
psicossocial de pacientes com amelogênese imperfeita.
Por fim, em conformidade com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional
de Saúde, por envolver seres humanos, o estudo foi aprovado e liberado (CAAE:
35223020.8.0000.5105), em julho de 2020, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
FAMINAS-Muriaé, onde foram apreciados os Termos de Consentimento e de
Assentimento Livre e Esclarecidos (BRASIL, 2016).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do presente relato de caso, além de se evidenciar o êxito de um
tratamento conservador para amelogênese imperfeita, através da construção de
facetas diretas em resina composta, ressalta-se a importância da atuação de uma
equipe odontológica ser alicerçada através do equilíbrio entre a técnica, a formação
científica e a visão humanística na promoção da saúde bucal.
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 86284-86293 aug. 2021 ISSN: 2525-8761 103

REFERÊNCIAS
ALDREAD, M. J.; CRAWFORD, P. J. M.; SAVARIRAYAN, R. Amelogenesis
imperfecta: A classification and catalogue for the 21st Century. Oral Dis., v.9, n.-,
p.:19- 23, 2003.
AZEVEDO, M.S. et al. Amelogênese imperfeita: aspectos clínicos e tratamento.
Rev. Gaúch. Odontol., v.61, supl.0, p.:491-496, 2013.
BOUVIER, D. et al. Amelogenesis imperfecta - a prosthetic rehabilitation: a
clinical report. J Prosth Dent., v.82, n.2, p.130-131, 1999.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº510, de 07
de abril de 2016. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
COFFIELD, K.D. et al. The psychosocial impact of developmental dental defects in
people with hereditary. J Am Dent Assoc., v.136, n.5, p.:620-630, 2005.
DALTRO, M.R.;FARIA A.A. Relato de experiência: Uma narrativa científica na pósmodernidade. Estud. pesqui. psicol., v.19, n.1, p.: 223-237, 2019.
DASHASH, M. et al. Interventions for the restorative care of amelogenesis imperfecta
in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev., v.6, n.6, p.:e-7157, 2013.
GOKCE, K.; CANPOLAT, C.; OZEL, E. Restoring function and esthetics in a patient
with amelogenesis Imperfecta: a case report. J Contemp Dent Pract., v. 8, n. 4, p.:95101, 2007.
HIRAISHI, N.; YIU, K.Y.C.; KING, N.M. Effect of acid etching time on bond strength
of an etch-and-rinse adhesive to primary tooth dentine affected by amelogenesis
imperfecta. Int J Paed Dent., v.18, n.3, p.:224–230, 2008.
LIMA, R.B.W. et al. Amelogênese imperfeita: relato de uma reabilitação estética
conservadora. RBCS, v.19, n.3, p.: 227-232, 2015.
NOGUEIRA, J.R.L. et al. Restabelecimento da Estética e Função em Paciente com
Amelogênese Imperfeita: Relato de um Caso Clínico. JBD, v.1, n.4, p.:275-279,
2002.
PINHEIRO, S.F.L. et al. Amelogênese imperfeita em paciente nefropata: Relato de
uma reabilitação oral conservadora. Rev. Gaúch. Odontol., v. 58, n.4, p.:527-531,
2010.
POULSEN, S. et al. Amelogenesis imperfecta - a systematic literature review of
associated dental and oro-facial abnormalities and their impact on patients. Acta
Odontol Scand., v.66, n.4, p.: 193-199, 2008.
SANTOS, M.C.L.G.; LINE, S.R.P. The genetics of amelogenesis imperfecta: a review
of the literature. J Appl Oral Sci., v.13, n.3, p.:212-217, 2005.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 86284-86293 aug. 2021 ISSN: 2525-8761 104

TÜRKÜN, L.S. Conservative restoration with resin composites of a case of
amelogenesis imperfecta. Int Dent J., v.55, n.1, p.:38-41, 2005.
WU, X. et al. Association of molar incisor hypomineralization with premature birth or
low birth weight: systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med.,
v.33, n.10, p.:1700-1708, 2020.
YIP, H.K.; SMALES, R.J. Oral rehabilitation of young adults with amelogenesis
imperfecta. Int J Prosthodont., v.16, n.4, p.:345-349, 2003.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 86284-86293 aug. 2021 ISSN: 2525-8761 105

CAPÍTULO 09
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RESUMO: Objetivo: identificar os treinamentos e protocolos utilizados para a
operacionalização do acolhimento entre profissionais das Unidades de Saúde da
Família (USF). Método: pesquisa descritiva e exploratória, quanti-qualitativa com
delineamento transversal. Foram entrevistados 19 enfermeiros, 19 médicos e 28
auxiliares de enfermagem. Para a análise dos dados foi utilizada a técnica do Discurso
do Sujeito Coletivo (DSC). Resultados: 59% passaram por treinamento e 68% seguem
protocolos. Entretanto os DSCs destacam diferentes tipos de treinamentos e
protocolos, distinguindo-se aqueles voltados para as emergências, as quais não
compõem com o acolhimento das UFSs. Conclusão: Constatou-se que os protocolos
e os treinamentos para o acolhimento, se mostram incipientes entre os profissionais
de saúde ligados ao processo. É oportuno refletir sobre o fortalecimento e as
possibilidades futuras dessa importante tecnologia.
PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento; Atenção primária à saúde; Saúde da família.
ABSTRACT: Objective: to identify the training and protocols used for the
operationalization of the reception among professionals of the Family Health Units
(USF). Method: descriptive and exploratory research, quantitative and qualitative, with
a cross-sectional design. 19 nurses, 19 doctors and 28 nursing assistants were
interviewed. For data analysis, the Collective Subject Discourse (DSC) technique was
used. Results: 59% underwent training and 68% follow protocols. However, the DSCs
highlight different types of training and protocols, distinguishing those aimed at
emergencies, which are not part of the reception of UFSs. Conclusion: it was found
that protocols and training for reception, are incipient among health professionals
involved in the process. It is opportune to reflect on the strengthening and future
possibilities of this important technology.
KEYWORDS: User embrancement; Primary health; Family health.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.7, p. 65989-66003 jul. 2021 ISSN: 2525-8761

106

1. INTRODUÇÃO

O acolhimento

A conquista e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) conectam-se
ao conceito de acolhimento, posto que, o modelo observa a integralidade do indivíduo
(GARCIA, 2020). A chegada de alguém ao serviço de saúde pressupõe a recepção de
um ser complexo e singular e, não uma fração de pessoa que está doente. Essa
especificidade ratificou o acolhimento como uma escuta qualificada, pauta
fundamental nas Diretrizes do Programa de Humanização do Ministério da Saúde.
A partir da criação da Política Nacional de Humanização (PNH), em 2003, o
“acolher” passou a ser um de seus grandes protagonistas (CAMARGO &
CASTANHEIRA, 2020), tornando-se uma distinção receber e ouvir a população de
maneira respeitosa e empática. É oportuno destacar que as questões relacionadas a
humanização emergem como resposta ao sofrimento, tanto do profissional de saúde,
como da população, que se deparam com entraves institucionais no enfrentamento
dos problemas da saúde (SANTOS, 2019).
A PNH é transversal e, alcança todos os programas de atendimento do SUS,
evidenciando a alteridade e a compreensão; opondo, contundentemente, a violência
que se instaurou em alguns dispositivos assistenciais. Vigoram o relacionamento e, a
pactuação pelo acesso aos serviços e avanços da ciência (DESLANDES, 2008 p.206).
O acolhimento já foi considerado um momento de triagem, quando “casos”
eram selecionados e encaminhados para os serviços existentes. Ainda nessa mesma
idealização, acontecia a prescrição e troca de medicamentos tarefas que não exigiam
qualquer responsabilização e/ou vínculo com o usuário (COSTA & MORAES, 2017).
Atualmente, o acolhimento é reconhecido como uma tecnologia leve que
sustenta a conjuntura do cuidado (HENTGES & COCGO, 2017), apresentando a
plasticidade no que se refere a atenção do sujeito e do grupo (CARVALHO & CUNHA,
2017). Delineou- se como um dispositivo de recepção diferenciado e adequado para
responder à população que busca os serviços de saúde em um determinado território
(COSTA et al., 2018).
Para aprimorar a matéria, a Coordenação Geral da Política Nacional de
Humanização organizou um núcleo específico para qualificar as práticas de cuidados,
o Acolhe SUS (MARTINS et al., 2019). Esse eixo procura compreender as conexões
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acesso aos serviços e cuidados aos usuários, sob a ótica do trabalhador da saúde e,
a partir daí, se necessário, eliciar mudanças.

Saúde da Família

Em 1991 nasce o Programa Saúde da Família (PSF), formulado a partir do
Programa de Agentes Comunitários da Saúde, uma experiência bem-sucedida
elaborada para atender a população da região Nordeste, (PACS)(CORDOBA, 2013,
p.44). Os modelos canadense e cubano serviram como inspiração para o trabalho das
primeiras Equipes de Saúde da Família (ESF), valorizando a presença de um novo
ator social: o Agente Comunitário de Saúde (ACS). Sua função seria a intermediação
entre os serviços e a comunidade, considerando que o agente deveria ser parte desse
grupo.
O trabalho direciona-se para a promoção, proteção e recuperação da saúde de
todos os componentes do núcleo familiar. A vocação desse contexto de atendimento
está pautada na reorganização da assistência, deslocando os serviços que se
centravam, prioritariamente, em hospitais. É importante destacar que, desde o ano de
1994, já existiam equipes de PACS completas (COSTA, 2010, p.12).
A partir de 2006, atualizações regimentais da Política Nacional de Atenção
Básica, colocaram a Saúde da Família como norteadora da assistência. Diante desse
realinhamento os serviços são substituídos e reorganizados, ganhando novas
configurações. Adjuvada por profissionais que compõem as equipes e gerenciada pelo
município, passa a desempenhar as funções da atenção básica (AGUIAR, 2015,
p.133).
Nesse mesmo momento o Programa de Saúde da Família passou a ser
designado como Estratégia Saúde da Família, explicitando uma nova concepção
estrutural (PINTO & GIOVANELLA, 2018). A denominação considera a flexibilidade e
mudanças constantes que ocorrem dentro das famílias e, do processo de “cuidar das
famílias” (CORDOBA, 2013, p.44), evidenciando a ampliação e solidificação dessas
construções (PINTO & GIOVANELLA, 2018).
Em 2008, objetivando aumentar o leque de serviços e atender às demandas
populacionais efetivam-se os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), os quais
incorporam

profissionais

com

diferentes

formações

em

saúde

(PINTO

&

GIOVANELLA, 2018).
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No ano de 2011, uma revisão do Sistema Único de Saúde (SUS), trouxe novas
regulamentações para a Atenção Primária à Saúde (APS) com o objetivo de
reorganizar as regiões de saúde (CORDOBA, 2013, p.17). A partir de então, passam
a contar com assistência e cuidados, incluindo: emergências, atenção primária,
psicossocial, ambulatorial especializada, hospitalar, além da vigilância em saúde, as
quais caracterizariam a Rede de Atenção à Saúde.
A Equipe de Saúde da Família compõe, de maneira coesa, com essa nova
dinâmica para atender às exigências da demanda. Essa conformação transformou-se
em uma rede resolutiva e qualificada (CORDOBA, 2013, p.45), divisando-se a portas
de entrada (acolhimento) para os serviços (ANDRADE et al., 2017).
Pensando que o acolhimento/escuta qualificado é uma tecnologia fundamental
para o fortalecimento dos serviços, tanto para os usuários, como servidores,
entendeu-se como necessário compreender aspectos dessa estrutura. Para tal foi
revisitada uma pesquisa realizada no ano de 2015 que destacou a questão do
acolhimento entre enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médicos das Unidades de
Saúde da Família. O objetivo do presente artigo é identificar os treinamentos e
protocolos utilizados para a operacionalização do acolhimento entre esses
profissionais.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo apresenta um capítulo da dissertação de Mestrado “A receptividade
dos profissionais das Equipes Saúde da Família em relação à escuta qualificada
(acolhimento). Refere-se as questões: “Você participou de algum treinamento para
atuar no acolhimento?” e “Você segue algum protocolo para o acolhimento?”
Tratou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem quantiqualitativa e, delineamento transversal sob o formato de respostas escritas. Para a
análise das respostas foi utilizada a Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
(LEFEVRE & LEFEVRE, 2014) a qual está relacionada com aspectos da Teoria de
Representação Social CAMARGO, 2015). As narrativas dos participantes são
organizadas e tabuladas por meio de expressões–chave, de onde são extraídas as
ideias- centrais, que manifestam o pensamento de uma coletividade sobre o tema de
interesse (LEFEVRE & LEFEVRE, 2000).
A amostra populacional de estudo foi constituída por 66 (sessenta e seis)
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profissionais divididos nas seguintes categorias: 19 médicos, 19 enfermeiros e 28
auxiliares

de

enfermagem.

Todos

eles

participavam

do

processo

de

acolhimento/escuta qualificada.
As entrevistas aconteceram em 6 Unidades de Saúde da Família (USFs),
localizadas na área do Campo Limpo, região sul do Município de São Paulo. As
unidades foram escolhidas pela proximidade entre elas. As administrações dos
serviços autorizaram a realização da pesquisa.
Para a coleta dos dados foi elaborado um questionário semiestruturado e uma
entrevista com perguntas relacionadas à prática do acolhimento. As variáveis
empregadas para a caracterização dos respondentes foram sexo e idade. Também foi
computado o tempo de serviço no Programa Saúde da Família, já que um dos critérios
de elegibilidade foi estar atuando por mais de seis meses nesta atividade.
As entrevistas tiveram a duração média de 40 minutos e, ocorreram em
ambientes privados, dentro das USFs, o que permitiu o conforto do respondente e o
sigilo das respostas. Mediante autorização prévia (Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido), os depoimentos foram gravados para posterior transcrição e análise. Os
participantes não foram identificados por seus nomes. Cada formulário de entrevista
recebeu uma letra maiúscula, que distinguia a categoria funcional e o número de
ordem da entrevista. As informações foram colhidas durante os meses de fevereiro e
março de 2015.
O estudo atendeu aos critérios da resolução 196/96, que responde às diretrizes
e normas de pesquisas que envolvem seres humanos sendo aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da SMS-SP, Parecer nº 923.449.

3. RESULTADOS

A tabela abaixo (1) detalha as características dos profissionais entrevistados
para a elaboração dessa pesquisa.
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Tabela 1 – Caracterização dos profissionais de saúde entrevistados, que trabalham em Equipes de
Saúde de Família, na região Campo Limpo, no município de São Paulo. (n=66)

Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)
24-34
35-45
46-56
57-67
68 ou mais
Tempo de ESF
6 meses a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 anos ou mais
TOTAL

N

%

56
10

84,8
15,2

33
21
10
1
1

50,0
31,8
15,2
1,5
1,5

28
20
16
2
66

42,4
30,3
24,3
3,0
100,0

Fonte: Pesquisa desenvolvida com profissionais de saúde das 6 UBSs no ano de 2015.

Evidencia-se o expressivo número de mulheres (84,8%), além da presença de
adultos jovens (81,8%).
A tabela 2 apresenta a resposta à pergunta “Você participou de algum
treinamento para atuar no acolhimento?”
Tabela 2: Número e porcentagem de respostas para a questão “ Você participou de algum treinamento
para atuar no acolhimento ? ” entre os profissionais entrevistados que trabalham em Equipes Saúde
da Família, na região de Campo Limpo, no município de São Paulo (n=66)

Categorias
Sim
Não
TOTAL

N
27
39
66

%
41,0
59,0
100,0

Fonte: Pesquisa desenvolvida com profissionais de saúde das 6 UBSs no ano de 2015.

Identifica-se que a maior parte dos entrevistados, mesmo participando da
equipe de acolhimento, não passou por qualquer treinamento.
Ainda que grande parte das narrativas relate a não participação em
treinamentos, as Expressões-Chaves (EC) destacam duas Ideias-Centrais (IC):
“aprendizagem no dia a dia” e “nunca durante os anos de trabalho”
Ideia Central: “Aprendizagem no dia a dia”
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Ideia Central: “Nunca durante os anos de trabalho”

As narrativas evidenciaram Expressões-Chave, que produziram as Ideias
Centrais “treinamentos em tecnologias de saúde”, “treinamentos específicos para
acolhimento” e “treinamentos não especificados”.
Ideia Central: “Treinamentos em tecnologias de saúde”

Ideia Central: “Treinamentos específicos para acolhimento”

Ideia Central: “Treinamentos específicos para acolhimento”

Ideia Central: “Treinamentos não especificados”

Na tabela 3 distinguem-se as respostas para a pergunta “Você segue
algum protocolo de acolhimento?”
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Tabela 3: Número e porcentagem de respostas para a questão “Você segue algum protocolo de
acolhimento?”, entre os profissionais entrevistados que trabalham em Equipes de Saúde da Família,
na região de Campo Limpo, no município de São Paulo (n=66)

Categorias

N

%

Sim

45

68,18

Não

21

31, 82

TOTAL

66

100,00

Fonte: Pesquisa desenvolvida com profissionais de saúde das 6 UBSs no ano de 2015.

A maior parte dos respondentes afirmam não ter participado de treinamentos,
entretanto 68% dos entrevistados declaram seguir protocolos para a prática do
acolhimento. As Expressões-Chave (EC) originaram três Ideias Centrais (IC):
“centrado no paciente”, “protocolos institucionais”, “protocolo de Manchester”.
Seguem-se os Discursos do Sujeito Coletivo (DSC).
Ideia Central: “Centrado no paciente”

Ideia Central: “Protocolos Institucionais”

Ideia Central: “Protocolo de Manchester”1,4%

Entre os que reportaram não seguir protocolos para o acolhimento, as
Expressões– Chave (EC) narradas produziram a Ideia Central (IC) “cumprimento de
tarefa.”
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Ideia Central: “Cumprimento de tarefa”

3. DISCUSSÃO

As mulheres apareceram em maior número, constituindo 85% do grupo. Em
2010, estudos destacaram a presença feminina entre os profissionais da saúde
(HADDAD et al., 2010; PINTO, MENEZES, VILLA, 2010) e pesquisa recente, com
servidores da assistência na Estratégia Saúde da Família, reforçou o padrão
(NASCIMENTO et al., 2019). A naturalização da prestação de cuidados pela mulher é
uma ideia que acompanha a sociedade desde tempos remotos. (CONTATORE,
MAFITANO, BARROS, 2019)
Observa-se que a faixa etária dos profissionais entrevistados variou de 24 a 68
anos de idade, com a média de 36,7 anos, número compatível com pesquisas
realizadas em 2018 e 2019, que apresentaram a média de 37 anos (LONGUINERE,
YARID, SILVA, 2018; ESTEVES, LEÃO, ALVES, 2019) .
Distingue-se que a maior parte do grupo tem trabalhado nas Equipes de Saúde
da Família por um tempo que varia de 6 meses a quatro anos. Esse número difere
daquele encontrado em estudo de 2019, no qual a média de tempo de trabalho nas
ESFs foi de 6 anos e meio (PEREIRA & OLIVEIRA, 2019). Pesquisa realizada em
Fortaleza, no ano de 2020, apontou uma média de 7 anos de trabalho entre
enfermeiros das ESF (GEISSLER & KORZ, 2020). As diferenças entre esses
resultados podem relacionar-se com a época em que foram elaboradas as pesquisas.
Um número significativo de respondentes mencionou não ter recebido qualquer
treinamento para participar do acolhimento, o que pode indicar falhas no âmbito da
Capacitação, como também, da Educação Permanente em Saúde; ferramenta que
deve oferecer aporte teórico prático para atualização dos servidores(CAMPOS et al.,
2020). As lacunas no aporte teórico sobre acolhimento são compatíveis com achados
anteriores (OLIVEIRA & TRINDADE, 2017), que apontam problemas com os
treinamentos (CAMPOS et al., 2020). Tais aspectos contribuem para que os
funcionários se sintam ineficientes e despreparados.
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A “aprendizagem do dia a dia” consolida o acolhimento como uma ferramenta
informal, que não se configura como um dos eixos temáticos e transversais das
Equipes de Saúde da Família (PENNA, FARIA, REZENDE, 2014). Essa
desconstrução faz com que o profissional aja segundo sua vivência e seus instintos e
exacerbe um equívoco na compreensão dessa tecnologia. As afirmações reforçam a
dimensão subjetiva do trabalho em saúde (SANTOS, MISHIMA, MERHY, 2018).
Nas narrativas que discriminam os cursos oferecidos emergem os
Treinamentos em tecnologias de saúde, Treinamentos específicos para acolhimento
e Treinamentos indeterminados.
Os treinamentos em tecnologias de saúde exigem conhecimento em processos
que envolvem complexidades e estruturas da saúde (CARLI et al., 2014). O Código
Azul, o Treinamento de Manchester e o Projeto Lean Six Sigma compõem com essa
concepção. Cabe destacar que o Código Azul mencionado nos treinamentos
específicos responde aos atendimentos emergenciais na área cardiorrespiratória
(SANTANA- SANTOS et al., 2017). Mesmo na eventualidade de urgências nas
Unidades, reafirma-seque esse não é o escopo, tampouco a vocação do trabalho. Essa
formação pouco contribui para o desempenho do acolhimento na atenção básica.
O protocolo de Manchester é um sistema de triagem, elaborado na Inglaterra,
que tem como objetivo administrar e priorizar as urgências que aparecem nos serviços
de saúde (CHABUDE, CÉSAR, SANTANA, 2019). O Manchester transformou-se no
sistema avaliativo mais empregado no Brasil, contudo esse protocolo distancia-se da
assistência prestada pelas Unidades de Saúde da Família.
O Lean Six Sigma é um sistema organizacional de recursos incluso na área de
saúde, que traz como objetivo manter a estrutura de serviço competitiva, atualizada e
com baixo custo. A melhora na qualidade do atendimento e o controle de gastos em
saúde configuram o arcabouço desse dispositivo, aspectos que compõem com
questões gerenciais (DE KONING et al., 2006).
Os Treinamentos Específicos para Acolhimento Leves reforçam os aspectos
que envolvem a concepção e conjuntura do acolhimento, enfatizando as relações e os
vínculos entre os profissionais da saúde e usuários dos serviços (CARLI et al., 2014).
Nesta categoria estiveram representados o Programa de Operacionalização Padrão
(POP) e as capacitações que acontecem nos próprios serviços.
O POP destaca a capacitação para o exercício do acolhimento aos profissionais
das unidades de saúde (PROCÓPIO et al., 2020). São dispositivos gerenciais que
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apoiam os profissionais no sentido de oferecer a melhor assistência e atendimento
aos usuários. Ressalta-se que o programa traz em sua identidade a construção
conjunta. Assim, toda a equipe participa da elaboração do POP.
As capacitações e workshops nas unidades têm como diferencial o
re/conhecimento do território, realizado por meio de visitas dos profissionais ao campo
de trabalho. A observação possibilita a elaboração do diagnóstico territorial e
circunstancial, fator que contribui para melhor compreensão de toda a complexidade
envolvida (MARTINS et al., 2019).
Alguns entrevistados não explicaram a origem nem objetivo dos treinamentos.
Foram denominados “Treinamentos não especificados”. Esses indivíduos afirmam ter
vivenciado processos de preparação.
Parte do grupo afirmou seguir protocolos para a prática do acolhimento. A
capacitação do profissional é primordial para a função, haja vista que o acolhimento
requer uma formação que não imponha limites e respeite o momento de vida de cada
usuário (DE ALMEIDA & DE MORAES FURTADO, 2012). As respostas mostraram
que os profissionais praticam os protocolos embasados nas seguintes Ideias Centrais:
Centrado no paciente; Protocolos institucionais, e Protocolos internacionais.
As narrativas que originaram a IC “Centrado no Paciente” remetem à essência
do acolhimento, concebido como uma maneira de assistir os usuários de maneira
resolutiva, com qualidade e ética, priorizando a necessidade de cada um (HENTGES
& COGO, 2017; MARTINS et al., 2019). Os relatos evidenciam os encontros não
hegemônicos na área de saúde.
As narrativas que distinguem o seguimento de “Protocolos Institucionais”
respondem ao Programa Nacional de Humanização (PNH), momento no qual se
implantou o acolhimento com uma proposta de formação das equipes (RODRIGUES
& IBANHES, 2019). Época em que foram discutidos e formulados os documentos que
conduziriam as ações e procedimentos. Os usuários passaram a ser ouvidos e
encaminhados, norteados por competências e situações experimentadas nos
treinamentos (CAMPOS et al., 2019). Os Cadernos de Atenção Básica do Ministério
da Saúde focam, especialmente, na observação de vulnerabilidades e riscos entre as
populações (SILVA et al., 2019).
A Ideia Central Protocolo de Manchester faz alusão a um instrumento utilizado
e reconhecido no país (CHABUDE, CÉSAR, SANTANA, 2019). Vale lembrar que o
protocolo apresenta uma formulação de trabalho dirigido a enfermeiros e médicos,
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sendo um padrão para o Programa de Acolhimento com Classificação de Risco
(ACCR), principalmente no âmbito das emergências (CAMPOS et al., 2020). De
maneira geral, não atende às demandas assistenciais das Equipes de Saúde da
Família. Ademais, é possível que o uso de tal protocolo contribua para divergências
no que se refere ao acolhimento nesses serviços, já que profissionais com outras
formações participam dessa prática.
Existem, também, de acordo com as narrativas, os profissionais que veem o
acolhimento como uma tarefa a ser cumprida. Os relatos mostram uma desvalorização
e desarticulação com a proposta do Programa Nacional de Humanização (PENNA,
FARIA, REZENDE, 2014). A obediência às regras, por si só, não compõe com o
formato em questão, visto que, o acolhimento refere-se à tomada de decisões
observando o sujeito em toda sua complexidade (NEVES, PRETTO, ELY, 2013).
Os aspectos mencionados certificam que o acolhimento com a qualidade
desejada, ainda se apresenta como um potente desafio para as Equipes de Saúde da
Família.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O acolhimento é uma tecnologia fundamental para o desenvolvimento dos
serviços das Equipes de Saúde da Família. Desse modo, treinamentos, assim como,
as utilizações de protocolos são relevantes para a efetivação do processo.
Identificou-se que a maior parte dos entrevistados que participa do acolhimento,
não vivenciou um treinamento preparatório para essa prática. Aspecto que pode
predispor a falhas e discrepâncias para a sua concretização.
Concomitantemente, os protocolos institucionais foram mencionados como
referência no cotidiano, corporificando o acolhimento na dinâmica do trabalho. A
padronização das ações é fundamental para potencializá-lo e disseminá-lo entre todos
que compõem o grupo de acolhida.
As diferentes formações e padronizações no ato de acolher repercutem na
experiência, impactando o desempenho dos atores sociais envolvidos: profissionais e
usuários.
Constatou-se que os protocolos e os treinamentos para o acolhimento se
mostra m incipientes entre os profissionais de saúde ligados ao processo. É oportuno
refletir sobre o fortalecimento e as possibilidades futuras dessa importante tecnologia.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é realizar a leitura crítica do filme Dente Canino
pelo Método Recepcional, abordando o filme como um “texto”. O trabalho foi realizado
pelo Método Recepcional de Bordini e Aguiar, orientado pelos pressupostos teóricos
da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss e a Teoria do Efeito de Wolfang Iser.
Para a realização da pesquisa foram elaboradas propostas didáticas vinculadas ao
método e aplicadas em sala de aula para discussão e análise. As proposições foram
cumpridas e a partir de leituras, apresenta-se um recorte do trabalho focado na
temática da educação domiciliar e como o filme pode ser um material importante para
o ensino de leitura.
PALAVRAS-CHAVE:
Dente
Canino,
Cinematográfica, Educação Domiciliar.

Método

Recepcional,

Linguagem

ABSTRACT: The objective of this scientific work is to carry out a critical reading of the
film Tooth Canino by the Receptional Method, approaching the film as a “text”. The
work was carried out by the Bordini ande Aguiar Receptive Method, guided by the
theoretical assumptions of the Aes-thetics of Reception by Hans Robert Jauss and the
Theory of Effect by Wolfang Iser. To carry out the reseach, didactic proposals linked to
the method were elaborated and applied in the classroom for discussion and analysis.
The propositions were fulfilled and based on readings, we present a section of the work
focused on the theme of home education and how the film can be an important material
for teaching reading.
KAYWORDS: Canine Tooth, Reception Method, Cinematographic Language, Home
Education.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com Marcos Napolitano (2009) o filme pode ser usado em sala de
aula como um texto gerador de debates, pois são veículos de valores, conceitos e
atitudes que comunicam e perturbam o espectador pelo modo como os temas são
desenvolvidos. Não podemos então subestimar os aspectos da linguagem
cinematográfica para a compreensão da sociedade em nosso tempo. Para Marc
Ferro, a câmara:
… descobre o segredo, ela ilude os feiticeiros, tira as máscaras, mostra o
inverso de uma sociedade, seus “lapsus”. É mais do que preciso para que,
após a hora do desprezo venha a da desconfiança, a do temor (...). A idéia de
que um gesto poderia ser uma frase, esse olhar, um longo discurso é
totalmente insuportável: significaria que a imagem, as imagens (...)
constituem a matéria de uma outra história que não a História, uma contra
análise da sociedade. (Ferro, 1976, p.203)

A noção de uma contra análise significa que a linguagem cinematográfica
diverge daquelas que estão na base das instituições, seja de orientação hegemônica
ou não, pois a criação de um roteiro está desvinculada do compromisso com a
verdade, mas implicada com a verossimilhança. A possibilidade de exprimir novas
visões de mundo, novos princípios e concepções, sejam eles melhores ou piores, abre
espaço para reflexões inéditas, tomadas de consciência e novas posturas diante de
problemas e conflitos incomuns. O uso do Método Recepcional e da teoria do efeito
como recursos analíticos adaptados da literatura passa pela consideração do cinema
como fenômeno estético contemporâneo que instaura, a partir do efeito provocado
pelas mídias que lhes concernem, novos modos de compreender o imaginário sócio
cultural.
Este trabalho realiza uma leitura cinematográfica do filme Dente Canino de
Yorgos Lanthimos e Efthymis Filippou pelo Método Recepcional elencando como
categorias receptivas de análise a relação indivíduo-sociedade, ficção-realidade
assim como a intencionalidade do emissor e a percepção/recepção do espectador. Na
história, o fio condutor de nossas considerações sublinha a questão do uso da
linguagem e o ensino praticados pelos pais e imposto aos filhos numa situação
extrema e particular: o confinamento compulsório da família. Por se tratar de uma
análise de agentes que vivem, provavelmente, no mesmo tempo retratado no filme,
essa leitura reflete os valores e a visão de mundo dos agentes, mas também da
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sociedade que os produziu, permitindo ao espectador traçar paralelos e estabelecer
conexões com sua própria realidade. É no interior dessa intersecção que
problematizamos questões relevantes como a corrupção da linguagem, o ambiente
familiar degenerado, a manipulação da verdade e os limites do
ensino domiciliar. Abordamos o filme de Lanthimos como uma alegoria, rica em ideias
e pensamentos para extrair, nessa contra análise, possíveis significados oriundos das
relações sociais e humanas.

2. O MÉTODO RECEPCIONAL E A TEORIA DO EFEITO
Abordamos o filme como um “texto”. Logo, ajustamos o Método Recepcional
elaborado pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar na análise
de obras literárias para examinar o filme. O método pressupõe três níveis de leitura. O
primeiro preocupa-se com a experiência sensorial individual, observa a reação do
espectador e as sensações provocadas pelas cenas. O segundo nível refere-se à
constituição coletiva do significado ao opor o ponto de vista individual com as
perspectivas de outros espectadores. E finalmente o terceiro visa à ampliação do
horizonte de expectativas pela incorporação da crítica.
Os pressupostos teóricos que orientam essa metodologia utilizam elementos
da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss e da Teoria do Efeito de Wolfang Iser.
Grosso modo, a Estética da Recepção foi um movimento iniciado na Alemanha em
1967 com uma aula inaugural de Jauss na Universidade de Constança. Em sua
exposição é possível identificar a preocupação em compreender o modo como
determinadas obras são incorporadas, difundidas e passam a ter valor estético. Já a
Teoria do Efeito preocupa-se com a interação obra-leitor (em nosso caso: filmeespectador). “O efeito estético pode ser medido pelo êxito com que estimula as reações
de seus leitores, levando-os a transformar o que lhes é familiar” (ISER, 1996, p.162).
Assim como o leitor, o espectador reage a um estímulo e, através dele, pode reconstruir
a narrativa preenchendo as lacunas deixadas pelo roteiro. A desorientação do
espectador diante de uma cena é um efeito que pode indicar, por exemplo, a
complexidade da narrativa, mas também o espanto diante de situações incômodas.
Da mesma maneira que o texto literário, o filme possui uma narrativa, um roteiro que
se desenvolve permitindo ao espectador descobertas de fatos que o surpreendam
modificando suas teorias, convicções e ampliando a cada cena os limites de sua visão
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de mundo.
Por imitar situações verossímeis da vida real por meio da performance de
atores de carne e osso (e não entidades etéreas como as imaginadas por nós na
leitura de um livro), o cinema é capaz de mobilizar os sentimentos do espectador e
potencializar seus efeitos por meio de recursos audiovisuais de modo eficiente. A
realidade individual é reapresentada e transformada em um símbolo daquilo que a
intenção do emissor quer promover de modo positivo como o amor, a justiça, a
amizade..., ou negativo como a vilania, a violência, a corrupção, entre outros. Do ponto
de vista sociológico, esses símbolos constroem, destroem e reconstroem o espaço de
atuação do imaginário, tal qual uma cidade que erige edifícios em meio à demolição de
antigas casas. Para Maffessoli,
O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma construção mental,
que se mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável. Na aura de
obra - estátua, pintura - há a materialidade da obra (a cultura) e, em algumas
obras, algo que as envolve, a aura. Não vemos a aura, mas podemos sentila. O imaginário, para mim, é essa aura, é da ordem da aura: uma atmosfera.
Algo que envolve e ultrapassa a obra. Esta é a ideia fundamental de Durand:
nada se pode compreender da cultura caso não se aceite que existe uma
espécie de “algo mais”, uma ultrapassagem, uma superação da cultura.
Esse algo mais é o que se tenta captar por meio da noção de imaginário
(MAFFESOLI, 2001, p.75).

Dessa forma, pode-se entender o imaginário como algo que o indivíduo se
apropria em meio à cultura coletiva e que lhe propicia uma experiência estética. Esta,
por sua vez, torna-se um modo de conhecer mobilizando a identificação do
espectador, em sua dimensão receptiva, com situações não imagináveis e
permitindo o deslocamento deste para o plano do convívio social. Como se trata de
uma imitação do real, o espectador pode vivenciar todos os sentimentos sem o risco
do perigo e cultivar qualidades como a compaixão e a solidariedade.
Feitas essas considerações passamos à análise do filme e a sua indicação
como material educativo potencialmente profícuo para compor a formação docente
e discente em complementaridade ao currículo.

3. O FILME

Dente Canino foi lançado em 2009 e indicado ao Oscar de melhor filme
estrangeiro, sendo agraciado na mostra Um certo Olhar do Festival de Cannes. A
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história retrata a rotina de uma família que vive numa situação de isolamento nos
arredores de uma certa cidade. Composta pelo pai, a mãe e três filhos já adultos,
apenas o pai - em função do trabalho - estabelece o elo entre o interior da casa e o
mundo exterior. Toda a educação é assumida pelos pais. Não há aparelhos através
dos quais os filhos possam ter qualquer conhecimento a respeito do mundo externo.
Os aparelhos de TV não exibem programação, apenas fitas previamente gravadas
sobre a própria rotina familiar. Não há computadores, celulares ou rádio, apenas um
telefone para a comunicação dos pais (mantido em segredo no quarto do casal) para
reportar qualquer anomalia na rotina. Para controlar os filhos e extirpar deles a
curiosidade e o desejo de sair, os pais criam uma série de jogos baseado em
competições e recompensas para distraí-los e entretê-los e regras absurdas.
A rotina da família começa a mudar com a interferência de Christina, uma moça
que trabalha na mesma empresa do pai e é contratada por este para satisfazer os
impulsos sexuais do filho. A presença de Christina passa a incitar na filha mais velha a
curiosidade de querer conhecer o que havia para além dos portões da casa. Prevendo
que um tal desejo poderia crescer no coração dos filhos, o pai (provavelmente com a
conivência da mãe) inventara algumas regras conter esse desejo: os filhos só
poderiam sair de casa quando o dente canino caísse, só poderiam sair sem perigo se
o fizessem de carro e só poderiam aprender a dirigir quando o canino voltasse a
crescer, ou seja, a estratégia dos pais para manter o controle sobre os filhos consiste
em infundir nestes (seres pré-discursivos), por meio de um discurso enganador, a falsa
sensação de que a possibilidade existe sem deixá- los perceber que as regras criam a
impossibilidade. Privados acerca da verdade sobre esse fato, pois os dentes caninos
são os últimos a cair na velhice, os filhos têm que lidar com a tensão entre a
curiosidade que o “lado de fora” enseja e o medo das consequências pela transgressão
das regras.
O clímax da história ocorre quando a filha mais velha arranca os dentes caninos
a pancadas e entra sangrando no porta-malas do carro. Os pais e irmãos a procuram
nos arredores; os irmãos temendo ainda extrapolar os limites dos portões retornam
desolados para o interior da casa. No dia seguinte, como de costume, o pai segue para
o trabalho sem saber que a filha se encontrava no porta-malas. Ele estaciona em
frente à empresa e o filme acaba sem maiores esclarecimentos sobre o destino da
filha.
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4. A DINÂMICA FAMILIAR E A EDUCAÇÃO DOMÉSTICA

Uma leitura possível, focada no indivíduo e que desejamos sublinhar nessa
análise se atém à educação doméstica. Por estarem confinados em sua própria
residência, os filhos mal sabem a extensão do mundo fora do espaço delimitado pelo
quintal da casa. O ambiente oferece conforto e nenhum deles parecem sofrer privação
alimentar ou problemas de saúde física. Entretanto, para jovens que já passaram pela
puberdade, suas atitudes são extremamente infantilizadas. A farsa da família feliz é
mantida a um custo alto. Os estratagemas psicológicos utilizados pelos pais para
subjugar os filhos incluem a manipulação deliberada da linguagem, o temor e os rituais
competitivos.
O significado de certos termos e palavras durante a educação eram alterados
ganhando novos sentidos e alterando, com isso, a percepção do mundo dos filhos.
Para Travaglia (1997) a linguagem é compreendida como um processo de interação,
como instrumento para a comunicação e/ou expressão do pensamento. Sem qualquer
interação com o mundo externo - além daquelas já criadas entre os irmãos e pais capaz de propiciar e fomentar a imaginação, o espanto ou formas alternativas de
pensamento, não era possível aos filhos expandir os horizontes da linguagem que
utilizavam, portanto não amadureciam como indivíduos autônomos. Permaneciam
cercados não apenas pelos portões da casa, mas pelos limites de seu próprio
repertório linguístico. Para se ter uma ideia da perversidade desse tipo de
manipulação, tente imaginar que as palavras: “chuva”, “vermelho”, “pois”, “sempre”,
“vigésimo”, entre outras, tivessem significados totalmente diferentes daquele que você
conhece. Como poderiam se comunicar? Pessoas de países elínguas diferentes ainda
têm a opção de estabelecerem uma comunicação por meio da tradução, mas não era
esse o caso. Ao alterarem o significado dos termos da língua, os pais removeram toda
referencialidade que é convencionalmente partilhada pelos membros de uma
comunidade, pois o significado da palavra aponta para um outro objeto. Assim, para as
personagens isoladas e que viviam na bolha familiar, a língua era a mesma, porém os
significados e sentidos das coisas eram outros.
Esse tipo de narrativa nos remete à alegoria da caverna de Platão, porém as
correntes que aprisionavam os filhos em Dente Canino foram forjadas pelas ilusões
inventadas pelos pais e consistiam no controle da linguagem, das mídias e dos
aparelhos domésticos, na incitação à atmosfera de temor e em seus joguinhos
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competitivo. Todo esse aparato alienava os jovens de seu tempo e impedia que alguma
resistência ou revolta ocorresse coletivamente. Assim como na caverna, o exercício do
arbítrio deveria partir de um e não do coletivo.
Dente Canino é uma alegoria cuja luz reflete o que há de selvagem em nossa
natureza. Nessa história, o pai como o representante daquele que tenta supostamente
preservar a inocência dos filhos daquilo que o atemoriza no mundo exterior (a
violência, a decadência moral, a corrupção, ...), os transforma em bebedores de leite,
adultos infantilizados e adestrados.
Entretanto, uma segunda leitura, de cunho mais sociológico, permite
encararmos a alegoria como uma representação da sociedade. O pai ocupa o papel do
suposto protetor e mantenedor da ordem utilizando de todos os aparatos coercitivos e
manipulatórios disponíveis para exercer o poder e o controle social distraindo seus
discípulos com toda sorte de entretenimento para encobrir a verdadeira condição
destes. O ethos de um povo provém, em grande medida, da educação que lhes foi
concebida. Ao pensarmos nas crianças e na dependência que têm em relação a seus
pais, presumimos que se trata de uma etapa necessária, mas que deve ser superada.
Diferentemente dos pais que desejam a emancipação dos filhos, os líderes que
assumem a postura paternalista desejam a total submissão e obediência de seus
discípulos. De uma perspectiva individual, autonomia e liberdade para percorrer os
próprios caminhos e fazer as próprias escolhas é sinal de desenvolvimento cognitivo
e emocional adquirido por meio da interação com outras pessoas, mas também pela
herança cultural acumulada historicamente. Entretanto, a autonomia e liberdade civil
exige uma compreensão não apenas de que o espaço público é um lugar a ser
compartilhado por diferentes pessoas, mas também do papel social que cada
indivíduo deve assumir. O grande equívoco dos pais que defendem a educação
familiar é confundir o papel da educação. A função social dessa, ao ser exercida por
uma instituição não familiar, é inserir o sujeito na sociedade por meio da interação
com seus pares e promover visões de mundo alternativas. Na situação vivenciada em
Dente Canino a falta de livre arbítrio dos filhos aliada à instauração unilateral de regras
pelos pais que afirmam saber tudo e que impõem verdades absolutas, privam os filhos
das relações sociais extra familiares e os tornam sujeitos infantis de todos os pontos
de vista.
Em algumas cenas, o controle dos pais sobre a vida dos filhos é chocante.
Atitudes que propiciam situações animalescas e instintivas, como a satisfação de
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desejos sexuais em rituais completamente desprovidos de sentimento, ética ou
respeito, no fundo, é uma maneira de reconhecer essa natureza violenta e redirecionar
seus efeitos.
Muitos pais acreditam na educação doméstica como uma alternativa para
preservar seus filhos da violência que vige na sociedade, mas a vida urbana não pode
ser interpretada como um risco à criança strictu sensu. Nada garante que o isolamento
a isente de conhecer outros vícios, como aqueles que pudemos assistir no desenrolar
do filme. De acordo com Rousseau (2004) um ambiente não é fonte de vícios, mas
esses advêm dos próprios homens. Quando a criança conclui alguns progressos e as
suas faculdades estão finalmente desenvolvidas, alcançando o estágio em que
deveremos considerá-la um ser moral, sua verdadeira liberdade ultrapassa a
liberdade inicial de movimento e se transforma numa liberdade da vontade, ou seja, a
criança é livre quando é capaz de realizar a sua vontade e isso significa ser capaz de
bastar a si mesmo sem apresentar nenhuma dependência externa, pois segundo
Rousseau (2004), o primeiro bem é a liberdade e não a autoridade. Essa máxima vale
para o homem em sociedade.

5. A POTENCIALIDADE DO CINEMA COMO MATERIAL EDUCATIVO

Educadores das mais diferentes disciplinas procuram incluir em suas aulas e
projetos alguma indicação de filme para motivar seus alunos. É uma maneira de
atestar a capacidade da linguagem cinematográfica em se imiscuir a diferentes áreas
do conhecimento e levantar abordagens não convencionais. Filmes podem ser
utilizados em diferentes situações de aprendizagem, sobretudo para contemplar os
Temas Contemporâneos Transversais prescritos pela BNCC já que consideram que
a educação escolar tem a finalidade de crítica social.
Os educadores podem utilizar o filme como uma ilustração dos conteúdos que
ministram e até como um facilitador para introdução de novos temas, mas como
pondera Araújo (2009) filme pode também ser usado como uma fonte histórica, desde
que se compreenda que o fato a ser exibido é sempre a visão de alguém que o
interpretou. Outra possibilidade aberta ao educador é sua utilização para ajudar os
alunos a enxergar certos episódios que muitas vezes estão fragmentados de modo
complexo no nosso cotidiano. Além disso, como uma linguagem que é amplamente
empregada no dia a dia para os mais deferentes propósitos, seja para nos induzir a
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um certo comportamento, nos seduzir a comprar um determinador produto ou escolher
nossos representantes políticos, essa espécie de linguagem que utiliza a imagem
como instrumento, merece ser conhecida. Uma imagem pode nos convencer de modo
inequívoco que uma mentira é uma verdade. Magalhães aponta que:
Deveríamos, desde cedo, aprender a ver as imagens, o que elas mostram, o
que elas escondem, que tipo de modelo de representação elas expõem.
Numa sociedade como a nossa, a imagem possui papel fundamental e o
cinema surge como uma espécie de laboratório para a sociedade do
espetáculo em que vivemos. Para servir de ferramenta para a Educação, o
cinema deve ser entendido nas suas especificidades. Por exemplo, não
basta exibir um filme cujo tema se relaciona com a reforma agrária e exigir
que os alunos argumentem sobre a questão. É preciso discutir a maneira
como o filme a apresenta, qual discurso ele privilegia, de qual linguagem ele
se serve para desenvolver o tema. O cinema retém dentro de si aspectos do
mundo, os conflitos de seu tempo, suas forças históricas, o cinema deve ser
um instrumento importante para a compreensão do presente. E o problema
não é retórico: o futuro depende da maneira como recuperamos o passado
no presente. (MAGALHÃES, 2009, p.44)

A análise do filme pelo Método Recepcional e os três níveis de leitura tem por
objetivo evitar o que Magalhães teme, ou seja, a exibição do filme sem o devido
tratamento por parte do educador. Em nossa sociedade a difusão das mais diferentes
linguagens é uma tônica e utilizar o cinema como instrumento para a prática educativa
é um recurso imprescindível para leitura do mundo contemporâneo e democratização
das ferramentas de conhecimento. A linguagem cinematográfica pertence a esse
contexto e não pode ser negligenciada. Essa leitura pode ser ampliada e extrapolada
de forma interdisciplinar, a partir de outras possibilidades de interpretações que o a
narrativa Dente Canino permite, pelas figuras e tematizações que o texto cria e que o
leitor pode concretizar, o que permite a continuidade de um trabalho pelo diálogo com
diversas áreas como a psicanálise, a linguística, a arte, a história, a literatura.
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RESUMO: Este estudo focalizou a temática do diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), em
indivíduos com obesidade grau I, como um sério problema de saúde pública no Brasil
e no mundo, o que requer terapêuticas alternativas adicionais às convencionais.
Assim, o objetivo foi investigar os efeitos clínicos e nutricionais da cirurgia metabólica
em indivíduos com obesidade grau I e DMT2, e apresentar as políticas públicas e os
direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal. Tratou-se
de uma pesquisa exploratória por meio de artigos indexados em SciELO,
Lilacs/Bireme, PubMed/Medline e Google Scholar, publicados entre 2018 e 2021, após
determinados critérios de seleção. Observou-se que a epidemia global de obesidade
representa a principal causa para a epidemia de DMT2, sendo que os métodos
terapêuticos convencionais (dieta, uso de medicações, atividade física, entre outros)
tornam-se ineficientes na maioria das vezes. Os custos para o tratamento do DMT2 e
de outras comorbidades relacionadas à obesidade são bastante elevados para o SUS,
sendo necessário avaliar o impacto das políticas públicas implementadas. A cirurgia
metabólica surge como alternativa de tratamento para esses indivíduos, visando
alcançar a melhora e/ou a remissão do DMT2 e de outros agravos metabólicos. No
SUS, ela representa uma opção de tratamento para diabéticos com obesidade grau I
e foi aprovada na Câmara Legislativa do Distrito Federal por meio da Lei n°
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6.343/2019. É considerada segura e efetiva ao paciente, antes que apresente
sequelas com a falta de efetividade do tratamento clínico ou faleça por complicações
inerentes à doença.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus Tipo 2, Obesidade, Cirurgia Bariátrica,
Sistema Único de Saúde, Política de Saúde.
ABSTRACT: This study focused on of type 2 diabetes mellitus (T2DM), in individuals
with grade I obesity, that being a serious public health problem in Brazil and worldwide,
which requires alternative therapies in addition to conventional ones. Thus, the
objective was to investigate the clinical and nutritional effects of metabolic surgery in
individuals with grade I obesity and T2DM and to provide public policies and the rights
of users of the Unified Health System (SUS) in the Federal District of Brazil. It was an
exploratory research through articles indexed in SciELO, Lilacs/Bireme,
PubMed/Medline and Google scholar, published between 2018 and 2021, under
established selection standard. It was observed that the global obesity spread
represents the main cause for the TDM2 epidemic, and conventional therapeutic
methods (diet, use of medications, physical activity, among others) become ineffective
most of the time. The costs for the treatment of T2DM and other obesity-related
comorbidities are quite high for the SUS, and it is necessary to assess the impact of
implemented public policies. Metabolic surgery appears as an alternative treatment for
these individuals, aiming to achieve improvement and/or remission of T2DM and other
metabolic disorders. In the SUS, it represents a treatment option for diabetics with
grade I obesity and was approved by the Legislative Chamber of the Federal District
through Law No. 6.343/2019. It is considered safe and effective for the patient,
preceding eventual sequelae due to the ineffectiveness of the clinical treatment or
death from complications inherent to the disease.
KEYWORDS: Diabetes Mellitus, Type 2, Obesity, Bariatric Surgery, Unified Health
System, Health Policy.
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1. INTRODUÇÃO

O perfil epidemiológico mundial vem apresentando alterações ao longo dos
anos, sendo que a partir da década de 1960 tem sido observada uma diminuição das
doenças infecto parasitárias e um aumento das doenças crônicas não transmissíveis
(COELHO et al., 2021), destacando-se a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2 - DMT2
(PEREIRA; FORTES, 2021a).
Está bem elucidado, na literatura, que os indivíduos obesos possuem um risco
aumentado para o desenvolvimento de uma série de comorbidades associadas à
obesidade, como doenças cardiovasculares, transtornos gastrintestinais,
distúrbios

musculoesqueléticos,

enfermidades

respiratórias,

transtornos

psicológicos/psiquiátricos e DMT2 (COSTA et al., 2021).
O DMT2 é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente
devido ao déficit na síntese de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos,
o que torna os indivíduos acometidos por essa doença suscetíveis a diversas
complicações

microvasculares

(retinopatia,

neuropatia,

nefropatia)

e/ou

macrovasculares (doenças cardiovasculares e cerebrovasculares) (GOIS et al., 2021).
Estimativas apontaram que, em 2015, 8,8% (415 milhões de pessoas) da
população mundial adulta possuía diabetes e, em 2017, o Brasil esteve no quarto
ranking do maior número de pessoas com esse diagnóstico, sendo superado apenas
pela China, Índia e Estados Unidos (IDF, 2015). Projeções para 2045 apontam que o
Brasil ficará na quinta posição, com 20,3 milhões de pessoas com diabetes, o que
comprova que essa doença requer estratégias urgentes de prevenção, monitoramento
e tratamento (DSBD, 2019-2020).
Pacientes diabéticos necessitam de um atendimento humanizado. O
diabetes mellitus é considerado umas das linhas de cuidado do Sistema Único de
Saúde (SUS) e, nesse sentido, esses indivíduos devem receber uma atenção especial
por parte da rede pública que vai além da dispensação de medicamentos pelo
governo. O seguimento clínico e nutricional deve ser realizado a nível de atenção
primária, secundária e terciária quando necessário (BORGES; LACERDA, 2018).
Os métodos convencionais para o tratamento da obesidade (dietoterapia,
farmacoterapia, prática regular de atividade física, psicoterapia e mudança no estilo
de vida) muitas vezes tornam-se ineficientes, principalmente na manutenção do peso
perdido, o que proporciona várias tentativas frustrantes para o indivíduo submetido a
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estes procedimentos (PEREIRA; FORTES, 2021a).
Neste contexto, a cirurgia metabólica representa uma alternativa terapêutica
aos pacientes que não obtiveram resultados satisfatórios com o tratamento
convencional por, pelo menos, dois anos de seguimento clínico e nutricional, no intuito
de alcançar a melhora e/ou a remissão do DMT2 e, em consequência, de outras
comorbidades associadas à obesidade (CICBM, 2019).
O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos clínicos e nutricionais da cirurgia
metabólica em indivíduos com obesidade grau I e DMT2 visando o aumento da
sobrevida com melhor qualidade de vida e, consequentemente, redução dos custos
em saúde; bem como apresentar as políticas públicas e os direitos dos usuários
do SUS no Distrito Federal.

2. MÉTODOS

Tratou-se de uma pesquisa exploratória por meio de artigos científicos
indexados em SciELO, Lilacs/Bireme, PubMed/Medline e Google Scholar publicados
entre 2018 e 2021. As estratégias de busca incluíram os descritores “Diabetes Mellitus
Tipo 2”, “Obesidade”, “Cirurgia Bariátrica”, “Sistema Único de Saúde” e “Política de
Saúde”, nos idiomas inglês, espanhol e português, utilizando os operadores booleanos
“AND” e “OR”. Algumas publicações governamentais também foram usadas para
maior embasamento científico. Foram excluídos teses, dissertações, monografias e
artigos que não tratavam especificamente do tema.
Investigou-se o seguinte problema: “como aumentar a expectativa e a
qualidade de vida dos pacientes com obesidade grau I e diabetes mellitus tipo 2 dos
usuários do SUS no Distrito Federal?” Cogitou-se a seguinte hipótese: “a cirurgia
metabólica para DMT2 é uma técnica nova e foi realizada pela primeira vez no Distrito
Federal para usuários do SUS há cerca de dois anos (2019). Evidências científicas
apontam efeitos clínicos e nutricionais benéficos após a cirurgia metabólica; aumento
da sobrevida; melhora da qualidade de vida; redução ou eliminação das medicações,
com diminuição dos custos em saúde”. Os resultados deste estudo serão discutidos a
seguir de forma contextualizada.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Aspectos epidemiológicos e etiológicos do dmt2

O diabetes mellitus é caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas devido
ao comprometimento metabólico ocasionado por distintos mecanismos, a depender
do tipo de diabetes. É uma síndrome de etiologia múltipla que possui em comum a
hiperglicemia crônica devido à disfunção ou destruição das células ß-pancreáticas.
Dentre os principais mecanismos, destacam-se: predisposição genética/epigenética,
resistência à insulina, autoimunidade, doenças concomitantes, inflamação e fatores
ambientais (CASTRO et al., 2021).
O DMT2 é responsável por 90% a 95% dos casos de diabetes e constitui um
sério problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A hiperglicemia resulta da
resistência à ação da insulina e deficiência na secreção deste hormônio,
estabelecendo-se um estado de hiperinsulinismo, aumento do glucagon com estímulo
à proteólise e à lipólise e, em consequência, hiperglicemia (PEREIRA; FORTES,
2021b).
Além de a suscetibilidade genética, alterações no estilo de vida, o que inclui
uma alimentação inadequada (baixo consumo de cereais, frutas, hortaliças e ingestão
excessiva de alimentos ultraprocessados, com alta densidade energética, dentre
outros nutrientes nocivos) e prática irregular de atividade física/inatividade física,
associadas ao sobrepeso e à obesidade, parecem exercer papel substancial no
desenvolvimento do DMT2 (PEREIRA; FORTES, 2021b).
Em 2012, cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo possuíam algum
tipo de diabetes, o que representou a nona causa de menor expectativa de vida.
Estima-se que pelo menos um em cada 11 adultos entre 20 e 79 anos de idade (415
milhões) possui algum tipo de diabetes mellitus. Em 2015 havia uma prevalência de
94,2 milhões de pessoas entre 65 e 79 anos de idade vivendo com essa enfermidade
no mundo (IDF, 2015). Projeções futuras apontam que essa doença atingirá 642
milhões de pessoas em 2040 (ESTRADA-RIEGA et al., 2019).
O sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico (Vigitel) atua desde 2006 por meio do levantamento de dados
sobre os perfis de morbidade nas capitais brasileiras. Em 2012, a Vigitel mostrou que
23,9% dos entrevistados do DF referiram diagnóstico clínico de diabetes mellitus,
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sendo confirmado por 6,6%, o que colocou o DF no 12º lugar juntamente com Belo
Horizonte- MG. Em 2019, a prevalência de adultos que referiram diagnóstico de
diabetes foi superior entre o sexo masculino (10,7%), em comparação ao sexo
feminino (5,1%). A variação temporal dos indicadores, na análise estratificada por
sexo, confirma, a tendência de evolução desfavorável dos indicadores relacionados à
excesso de peso, obesidade, consumo regular de feijão, consumo abusivo de álcool
e diabetes mellitus, em ambos os sexos. De acordo com o Relatório Epidemiológico
sobre a Mortalidade no Distrito Federal (2019-2020), o diabetes contribuiu com 8,10%
dos casos na distribuição de óbitos das principais doenças crônicas não transmissíveis
na faixa etária acima de 60 anos.
A epidemia do DMT2 representa uma ameaça à saúde global e decorre, além
de os hábitos de vida inadequados, de fatores resultantes do envelhecimento
populacional, do crescimento econômico e da urbanização acelerada. Assim, o DMT2
constitui uma das grandes epidemias mundiais do século XXI (PEREIRA; FORTES,
2021b). Segundo Castro et al. (2021), a epidemia global de obesidade representa a
principal causa para a epidemia de DMT2. Além de a adiposidade excessiva,
principalmente visceral, fatores como sedentarismo, sono, stress, ansiedade,
depressão, status econômico, etilismo e tabagismo podem contribuir para o
desenvolvimento do diabetes mellitus.

3.2 Manifestações clínicas do dmt2 e principais complicações

O DMT2 pode apresentar sintomas semelhantes aos do diabetes mellitus tipo
1, mas, em geral, a apresentação do DMT2 é muito menos dramática e a condição
pode ser completamente assintomática. O quadro clínico clássico de sede excessiva
(polidipsia), micção frequente (poliúria), visão borrada, fadiga, fome constante e perda
de peso podem, entretanto, não estar presentes e o diagnóstico pode ser retardado ou
até mesmo esquecido completamente (IDF, 2019).
Alterações na motilidade e na fisiologia do sistema gastrintestinal também estão
presentes

em

diabéticos

cujas

manifestações

clínicas

mais

comuns

são

gastroparesia, constipação e diarreia. Outros sintomas incluem: náuseas, vômitos,
saciedade precoce, disfagia, regurgitação, empachamento pós-prandial, dor
epigástrica/abdominal, azia, distensão abdominal e incontinência fecal. Apesar de
esses sintomas não serem considerados causas importantes de óbito, eles podem
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exercer influência negativa na qualidade de vida, no estado nutricional e na saúde
geral dos pacientes (CASTRO et al., 2021).
Pacientes com DMT2 têm, em média, risco duas a quatro vezes maior de
desenvolver doença coronariana que indivíduos sem diabetes. O DMT2 também é
fator de risco para acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, insuficiência cardíaca
(IC), doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) e doença microvascular, o que afeta
significativamente a expectativa e a qualidade de vida. Observa-se, também, um
aumento de 1,5 a 3,6 vezes do risco de mortalidade geral, com uma estimativa de
redução da expectativa de vida de 4 a 8 anos, em comparação aos indivíduos sem
diabetes. A doença renal diabética (DRD) pode acometer de 30% a 50% dos
diabéticos (SBD, 2019).
A incidência anual de úlcera em pé diabético (UPD) oscila entre 5% e 6,3%, e
a prevalência, de 4% a 10%; ambas consideradas as mais altas taxas em países com
má́ situação socioeconômica. A incidência acumulada ao longo da vida, antes
variando entre 15% e 25%, é estimada atualmente entre 19% e 34%. As UPD
precedem 85% das amputações; anualmente, 1 milhão de indivíduos com diabetes
sofre uma amputação em todo o mundo, traduzindo-se em três por minuto. O pé
diabético é a causa mais comum de internações prolongadas, compreendendo 25%
das admissões hospitalares (Estados Unidos), com custos elevados: 28 mil dólares a
cada admissão por ulceração; na Suécia, 18 mil dólares em casos sem amputação e
34 mil dólares naqueles com amputação (SBD, 2019).
A neuropatia autonômica do diabetes (NAD) é, também, muito comum e,
geralmente, os sintomas aparecem insidiosamente. Em fases iniciais, costumam
passar despercebidos, pois não são insistentemente questionados. Os sistemas
simpático e parassimpático de diferentes regiões do organismo podem mostrar
evidências de déficit, de modo isolado ou em conjunto. Já, a retinopatia diabética (RD)
é uma das principais causas de perda visual irreversível no mundo, considerada a
maior causa de cegueira na população entre 16 e 64 anos de idade. Quanto maior o
tempo de evolução da doença, maior o risco de RD, sendo encontrada em mais de
60% dos pacientes com DMT2, após 20 anos de doença sistêmica
A depressão é uma das comorbidades mais frequentemente observadas em
indivíduos com diabetes. Em termos gerais, a prevalência de transtorno depressivo
maior associado à doença pode ser cerca de duas ou três vezes maior do que aquela
observada na população em geral, podendo variar de 9% a 60%, dependendo do
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método de screening (SBD, 2019). Santos e Santos (2019) mencionam a hipótese de
que a depressão no DMT2 está relacionada a fatores de origens biológicas,
principalmente em decorrência da superativação da imunidade inata, o que conduz a
uma resposta inflamatória mediada por citocinas e pela desregulação do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal. Dessa forma, as citocinas pró-inflamatórias podem agir
no cérebro, ocasionado os sintomas depressivos e, além disso, as relações familiares
e a sobrecarga de um transtorno no decorrer dos anos, com início no desenvolvimento
da personalidade, são fatores contribuintes para o aumento da vulnerabilidade à
depressão em indivíduos com DMT2.
O diabetes mellitus é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções.
Diminuição da atividade dos neutrófilos polimorfonucleares, alteração na aderência,
quimiotaxia e opsonização leucocitária, resposta imune celular ineficiente e retardada
aos agentes nocivos, alteração dos sistemas antioxidantes, menor produção de
interleucinas (IL-2), redução da resposta vascular a mediadores inflamatórios como
histamina e bradicinina, insuficiência vascular, neuropatia periférica e autonômica,
diminuição da ligação proteica com consequente edema, redução da degranulação
dos mastócitos, piora da oxigenação tecidual, e colonização de pele e mucosas com
patógenos como Staphylococcus aureus, contribuem para o quadro clínico infeccioso.
Todas essas anormalidades parecem estar direta ou indiretamente relacionadas com
a hiperglicemia crônica (SBD, 2019).
Estudos de coorte populacional demonstraram que o diabetes, tanto o tipo 1
quanto o tipo 2, está associado a um risco aumentado de alterações cognitivas, desde
um declínio cognitivo leve até́ quadros demenciais “plenos”. Essa associação está
presente tanto para a demência vascular quanto para a doença de Alzheimer (DA),
embora a magnitude do risco seja muito maior para a primeira (SBD, 2019). Lopes et
al. (2018), referem que a hiperglicemia crônica não controlada constitui uma das
principais causas de complicações diabéticas em determinados órgãos. Ela pode
afetar o sistema nervoso central (SNC), com incremento dos riscos de AVC,
convulsões induzidas pela hiperglicemia, encefalopatia diabética e comprometimento
cognitivo. Os mecanismos incluem: alterações nos gradientes osmolares na
hiperglicemia, regulação hormonal, utilização da glicose, estresse oxidativo e níveis
aumentados de corpos cetônicos. Propõe- se, também, que o déficit cognitivo no
diabético pode ocorrer pela hipoglicemia crônica, efeitos acumulativos de eventos
hipoglicêmicos e possíveis efeitos diretos da insulina no SNC.
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Complicações musculoesqueléticas podem acontecer em cerca de 36% a 75%
dos pacientes com diabetes. Algumas dessas associações são indiretas, com fatores
em comum tanto no diabetes quanto na doença reumática. A exposição crônica à
hiperglicemia leva à formação de produtos da glicação avançada não enzimática
(advanced glycation end-products, AGE) e de receptores de AGE (RAGE) nas
estruturas ricas em colágeno, tornando o sistema musculoesquelético mais suscetível
a dor, rigidez, limitação articular e lesão tecidual. Síndromes fibrosantes associadas ao
diabetes incluem capsulite adesiva (CA) do ombro, tenossinovite de DeQuervain, dedo
em gatilho, síndrome do túnel do carpo, contratura de Dupuytren e quiroartropatia
diabética. A prevalência de distúrbios nas mãos e nos ombros é maior em pacientes
com diabetes mellitus quando comparados aos pacientes sem esse diagnóstico clínico
(SBD, 2019).
Como observado em grandes levantamentos populacionais, as pessoas com
diabetes, principalmente o não controlado, apresentam risco elevado de periodontite
quando comparadas àquelas sem diabetes. Foi estabelecido que a relação entre
diabetes e periodontite ocorre de forma bidirecional. Como processo infeccioso é
biologicamente plausível que a presença dessa doença influencie o controle
metabólico das pessoas com diabetes, o que também pode ser confirmado por meio
de revisões de estudos observacionais e de ensaios clínicos randomizados (SBD,
2019).
Cabe ressaltar que o diabetes mellitus, no Brasil, é a sexta causa mais
frequente

de

internação

hospitalar,

contribuindo

significativamente

para

a

predisposição de outras doenças, como cardiopatias, acidente vascular encefálico e
hipertensão arterial sistêmica, além de outras complicações inerentes à própria
doença, tais como: cegueira, insuficiência renal, insuficiência vascular, neuropatias e,
em casos mais graves, amputações (VALE, 2018). Todos esses aspectos evidenciam
a necessidade de um acompanhamento multiprofissional (endocrinologistas,
nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, cardiologistas, gastroenterologistas, dentre
outros) para o adequado controle glicêmico e para a prevenção das complicações
advindas da doença.
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3.3 Impacto do diabetes mellitus para o sistema único de saúde

Além de os efeitos orgânicos, o próprio diagnóstico de DMT2 repercute em
efeitos psicológicos negativos, tendo em vista que é uma doença crônica com
estigmas que afetam o emprego, o seguro de saúde e de vida, o status, as
oportunidades sociais, os direitos humanos, éticos e culturais (CASTRO et al., 2021).
É um agravo crônico à saúde que exige diversos cuidados permanentes para seu
controle, destacando-se os aspectos nutricionais, a prática regular de atividade física,
a adesão medicamentosa, a auto monitorização da glicemia capilar no domicílio, entre
outros (PEREIRA; FORTES, 2021b).
A restrição calórica é uma medida eficaz para controlar a glicemia e melhorar a
sensibilidade à insulina por meio da modulação metabólica em indivíduos com DMT2.
Entretanto, a limitação drástica de calorias não é mantida pelos pacientes obesos com
DMT2, o que explica parcialmente a dificuldade ou não adesão à terapia
medicamentosa e às modificações no estilo de vida. São comuns, nesses indivíduos,
a má adaptação comportamental, a presença de efeitos colaterais e os impedimentos
financeiros (ABI- ACKEL et al., 2020).
A escolha do tratamento medicamentoso baseia-se nos seguintes aspectos:
mecanismos de resistência à insulina, falência progressiva das células-ß, múltiplos
transtornos metabólicos (disglicemia, dislipidemia e inflamação vascular) e
repercussões micro e macrovasculares que acompanham a história natural do DMT2.
Idealmente, no tratamento do DM2 é preciso tentar alcançar níveis glicêmicos tão
próximos da normalidade quanto viável, minimizando sempre que possível o risco de
hipoglicemia.
A Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD (2019), em consenso com as
principais sociedades médicas da especialidade, recomenda que a meta para a
hemoglobina glicada (HbA1c) seja < 7%. Ressalta-se, ainda, que a SBD mantém a
recomendação de que os níveis de HbA1c sejam mantidos nos valores mais baixos
possíveis, sem aumentar desnecessariamente o risco de hipoglicemias, sobretudo,
em paciente com DCV e em uso de insulina, considerando valores individualizados de
HbA1c. Nesse sentido, indica-se o início de uso dos agentes antidiabéticos quando os
valores glicêmicos encontrados em jejum e/ ou pós-prandiais estão acima dos
requeridos para o diagnóstico de diabetes. Com o crescente avanço das pesquisas
atuais pela indústria farmacêutica, o arsenal terapêutico encontra-se mais variado e
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 77430-77447 aug. 2021 ISSN: 2525-8761 141

com drogas de mecanismos de ação revolucionários, com baixos índices de
hipoglicemia, proteção cardiovascular e renal, tendo como importantes empecilhos o
alto custo e a ausência de fornecimento pela rede pública de saúde, o que dificulta o
acesso da população à tratamentos de ponta.
A hiperglicemia pode estar presente em até́ 38% dos pacientes hospitalizados,
associando-se ao prolongamento da estadia, maior demanda de recursos humanos e
aumento dos custos hospitalares, além de constituir importante fator de
morbimortalidade, estando diretamente relacionada ao aumento de complicações
cardiovasculares, de distúrbios hemodinâmicos e hidreletrolíticos, de quadros
infecciosos, de comprometimento do processo de cicatrização e de fenômenos
trombóticos (SBD, 2019).
Estudos sobre os custos hospitalares e medicamentosos por algumas doenças
crônicas têm demonstrado o grande impacto econômico para o SUS - sistema de
saúde universal e gratuito -, destacando o diabetes mellitus e a hipertensão arterial
sistêmica como preditores clínicos potenciais para o agravamento da doença, aumento
no tempo de hospitalização e maior custo terapêutico. O custo anual estimado para o
tratamento dessas doenças no sistema público de saúde foi de US$ 398,9 milhões, o
que representou 1,43% dos gastos totais do SUS (VALE, 2018).
No Brasil, entre 2010 e 2016, os gastos do SUS relacionados aos diabéticos
com doenças renais crônicas, quase duplicaram (de US$ 1,4 milhão para US$ 2,6
milhões). E, os gastos hospitalares e ambulatoriais do SUS com a obesidade, no ano
de 2011, alcançaram US$ 269,6 milhões, dos quais quase 24% eram atribuíveis à
obesidade grave (NILSON et al., 2020).
Os custos diretos do diabetes mellitus, no mundo, são decorrentes de
hospitalizações, consultas, complicações e medicamentos. Esses custos oscilam de
2,5% a 15% de todos os gastos em saúde, a depender da prevalência da doença e
da complexidade terapêutica disponível. Já, os custos indiretos se devem à
incapacidade temporária ou permanente dos diabéticos, como a perda da
produtividade no trabalho, aposentadoria e morbimortalidade precoce (VALE, 2018).
Vale ressaltar que a maior parte dos gastos direcionados ao tratamento de
doenças no SUS ocorre nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares, bem como na
dispensação de fármacos para o controle de doenças crônicas pelo Programa
Farmácia Popular. Assim, o conhecimento dos custos das doenças permite
dimensionar a magnitude de sua carga para o SUS, avaliar o impacto de políticas
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públicas implementadas e subsidiar a tomada de decisões (NILSON et al., 2020).
No Brasil, estima-se que 9 milhões de pessoas que acessam a Atenção
Primária têm diabetes mellitus, sendo que 35% delas estão cadastradas nas unidades
de saúde. Em 2019, houve a realização de 11 milhões de consultas para indivíduos
acometidos por essa doença. No mesmo ano, o número de internações por diabetes
foi 136 mil, gerando um custo de R$ 98 milhões de reais. A cada ano, observa-se o
aumento do número de óbitos ocasionados por essa comorbidade, chegando a 65 mil
mortes em 2018 (MS, 2019).
O Governo Federal disponibiliza programas de acesso à população para o
tratamento do diabetes. O mais divulgado, HiperDia, destina-se ao cadastramento e
acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial sistêmica e/ou diabetes
mellitus atendidos na rede ambulatorial do SUS, o que permite gerar informações para
aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos a todos os pacientes
cadastrados. O sistema envia dados para o Cartão Nacional de Saúde (CadSUS),
funcionalidade que garante a identificação única do usuário do SUS. Esse programa
orienta os gestores públicos na adoção de estratégias de intervenção, permite
conhecer o perfil epidemiológico dessas doenças na população, cadastra e
acompanha a situação dos pacientes em todo o país, gera informações fundamentais
para os gerentes locais, gestores das secretarias e do Ministério da Saúde,
disponibiliza informações de acesso público, com exceção da identificação do usuário,
e envia dados ao CadSUS (MS, 2021).
A Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à
Pessoa Diabética virou lei. A legislação sancionada em 30 de outubro de 2019 (Lei
13.895, de 2019) prevê campanhas de divulgação e conscientização sobre a doença e
as normas sobre o tratamento do diabetes mellitus e suas complicações pelo SUS
(SENADO FEDERAL, 2019).

3.5 Cirurgia metabólica como direito do usuário do sus
O DMT2 representa uma “Condição Sensível à Atenção Primária” e o manejo
adequado dessa enfermidade é capaz de evitar internações e óbitos por complicações
cardiovasculares, cerebrovasculares, entre outras. A incidência e a prevalência do
DMT2, bem como o grau de implantação das ações voltadas ao controle da doença
na atenção básica e o alcance dos resultados almejados, estão condicionadas a
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fatores contextuais. Assim, no cenário brasileiro, diferenças sociais, econômicas e
culturais que exercem impacto sobre as necessidades de saúde da população são
observadas (FORTES et al., 2020).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou Estado de epidemia para o
DMT2 devido ao aumento expressivo no número de casos diagnosticados
anualmente. Projeções apontam que, em 15 anos, haverá um aumento de diabetes
em cerca de 70% caso as medidas emergenciais não sejam adotadas. A Federação
Internacional de Diabetes, em 2011, introduziu pela primeira vez a cirurgia metabólica
no tratamento do DMT2 para indivíduos com obesidade grau I e doença descontrolada,
principalmente na presença de outros fatores de risco para cardiovasculopatias,
apesar de o tratamento medicamentoso otimizado (FORTES et al., 2020).
O envolvimento político é um fator crucial e imprescindível para o SUS, visto que
a oferta assistencial precisa suprir as necessidades de uma sociedade que depende
essencialmente dele. Em 2019, a inclusão da cirurgia metabólica no SUS como opção
de tratamento para indivíduos com DMT2 foi aprovada na Câmara Legislativa do
Distrito Federal (CLDF) por meio da Lei n° 6.343/2019. Essa lei garante a continuidade
do trabalho e a cirurgia metabólica aos pacientes acometidos por DMT2, sendo
considerada uma opção segura e efetiva ao paciente, antes que apresente sequelas
com a falta de efetividade do tratamento clínico ou venha a óbito por complicações
inerentes à doença (FORTES et al., 2020).
Em 26 de junho de 2019, o Distrito Federal entrou para a história da saúde
pública do país por realizar a primeira cirurgia metabólica para o tratamento de
diabetes mellitus do tipo 2 pelo SUS no Brasil. A equipe do Serviço de Cirurgia
Metabólica para DMT2 realiza os atendimentos à população no Hospital Regional da
Asa Norte (HRAN), sendo formada por nutricionistas, endocrinologistas, cirurgiões do
aparelho digestivo e psicólogo. Antes, o procedimento era realizado no Brasil apenas
como pesquisa e de forma experimental, na rede privada. Contudo, em 2018, o
Conselho Federal de Medicina (CFM), pela Resolução n° 2.172, autorizou a inserção
do tratamento cirúrgico para o diabetes.
A cirurgia metabólica para DMT2 surge como uma técnica inovadora para
usuários do SUS, tornando-se imprescindível uma ampla divulgação no intuito de
disseminar o conhecimento pela população e pelos profissionais de saúde, assim
como investigar os efeitos clínicos e nutricionais desses usuários após a intervenção
cirúrgica. Tem sido usada como um dos métodos mais eficazes para o tratamento do
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DMT2 em indivíduos com obesidade grau I, uma vez que pode ocorrer a remissão
parcial, completa e, principalmente, prolongada dessa doença (FORTES et al., 2020).

3.6 Efeitos clínicos e nutricionais da cirurgia metabólica

As técnicas cirúrgicas utilizadas em indivíduos com DMT2 e obesidade grau I
se diferenciam em relação ao volume residual do estômago e ao grau de má absorção
dependendo do segmento do intestino isolado. A técnica mais utilizada é a
Gastroplastia com Derivação Intestinal em Y de Roux (GDIYR) cujos efeitos estão
relacionados à restrição gástrica e à má absorção nutricional no intestino delgado.
Parte do estômago é grampeado e o intestino inicial é desviado, o que resulta em
menor consumo alimentar, aumento da saciedade e redução da fome. O objetivo
principal da cirurgia metabólica é o controle do DMT2 (PEREIRA; FORTES, 2021a,b,
BUCHWALD; BUCHWALD, 2019, AZEVEDO et al., 2018).
Estudos comparando as intervenções cirúrgicas com os tratamentos não
cirúrgicos em indivíduos com DMT2 e IMC entre 30 e 34,9 kg/m2 revelaram que o
método invasivo apresenta melhores resultados, com melhoria das variáveis
glicêmicas e dos padrões metabólicos, especialmente se o DMT2 não for bem
controlado. O controle de comorbidades se mostrou positivo após a cirurgia
metabólica, mesmo na vigência de recorrência futura do DMT2 (ABI-ACKEL et al.,
2020).
Diversos estudos têm demonstrado que a cirurgia metabólica é capaz de
promover a modulação na produção de hormônios gastrintestinais relacionados à
síntese de insulina (efeito incretina), propiciando o aumento da sensibilidade à insulina,
a elevação da função das células β-pancreáticas e a melhora do controle glicêmico.
Observam-se, também, a normalização de hemoglobina glicada; o controle no
metabolismo lipídico, com redução do colesterol e dos triglicérides; a melhora dos
níveis pressóricos e a regressão de albuminúria (PEREIRA; FORTES, 2021a,b).
Sendo assim, a cirurgia metabólica é um procedimento realizado no trato
digestório de pacientes diabéticos com obesidade grau I que não respondem
eficazmente ao tratamento convencional (dietoterapia, farmacoterapia, psicoterapia e
atividade física) a, pelo menos, dois anos de seguimento clínico e nutricional de forma
regular, cujo principal objetivo não é a perda de peso, como ocorre na cirurgia
bariátrica, mas sim o alcance da melhora e/ou remissão do DMT2 e de outras
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comorbidades associadas à obesidade (FORTES et al., 2020).
Todos os benefícios da cirurgia metabólica se mostram por meio de diversos
mecanismos, destacando a remodelação anatômica do trato gastrintestinal, a
modulação hipotalâmica, as alterações de vias de sinalização cérebro-intestinais e a
termogênese. Dessa forma, evidenciam-se o controle de apetite e dos balanços
energéticos, o que resulta em maior perda ponderal e manutenção sustentada do peso
perdido (ABI-ACKEL et al., 2020).
Por meio da cirurgia metabólica, observa-se o rápido aumento de incretinas
circulantes, como peptídeo 1 semelhante ao glucagon (GLP1) e peptídeo
insulinotrópico dependente de glicose (GIP). Isto ocorre devido ao aumento do fluxo
de entrega de alimentos não digeridos pelo estômago e facilitado pelo desvio
anatômico do intestino proximal. Essas incretinas promovem a liberação pancreática
de insulina e a melhora na função das células-ß do pâncreas. Há também importante
elevação dos hormônios da saciedade pós-prandial, como do peptídeo YY - PYY
(PEREIRA; FORTES, 2021a).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O DMT2, além de afetar a produtividade, a qualidade de vida e a sobrevida
de indivíduos que convivem com esse agravo, envolve custos elevados para a
manutenção terapêutica e prevenção e/ou tratamento de complicações tanto crônicas
quanto agudas, o que comprova a complexidade dessa doença e os elevados custos
para os cofres públicos. O fornecimento de insumos para melhor acompanhamento
dos indivíduos com DMT2 constitui uma das estratégias consolidadas pelo SUS,
dentre as políticas de saúde. Entretanto, a maioria dos pacientes não apresenta
resultados satisfatórios com a terapia convencional que inclui o uso de medicações,
a prática regular de atividade física e a alimentação adequada.
Evidencia-se, nesse sentido, a importância e a necessidade de maiores
empenhos dos órgãos governamentais e dos gestores em saúde na criação de
mecanismos que reduzam o surgimento do DMT2 e de seu agravamento devido às
elevadas taxas de morbimortalidade.
A cirurgia metabólica para DMT2, em indivíduos com obesidade grau I, surge
no sentido de alcançar a melhora e/ou a remissão do DM2 e de suas comorbidades
associadas. É capaz de promover melhor controle glicêmico, redução das
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complicações e dos eventos cardiovasculares após a intervenção cirúrgica, mediante
os cuidados clínicos e nutricionais ofertados pela equipe multiprofissional. Assim,
eleva-se a sobrevida e melhora a qualidade de vida, além de reduzir ou eliminar o uso
de fármacos, com grande impacto individual, familiar e social.
Este estudo é importante, em uma perspectiva individual e coletiva, devido à
alta ocorrência de casos de DMT2 no Brasil, particularmente no Distrito Federal. A
elevada incidência de pacientes que não respondem ao tratamento convencional,
mesmo mediante a política de distribuição gratuita de medicamentos, materiais para
aplicação de insulina e monitorização da glicemia capilar, também contribui para essa
justificativa. Muitas famílias sofrem com pessoas que possuem o diabetes mellitus,
principalmente na ausência de perspectivas de melhora da qualidade de vida e
remissão da doença.
Para a ciência, o presente estudo é relevante porque pode estabelecer uma
sistemática (cirurgia metabólica e acompanhamento clínico-nutricional), cujo sucesso
aumenta a qualidade de vida de pacientes diabéticos com obesidade grau I que não
respondem ao tratamento convencional, além de diminuir as taxas de mortalidade por
esta doença. É um ganho não somente para a ciência, mas para os indivíduos e
famílias que integram as estatísticas da doença.
A cirurgia metabólica é uma intervenção que agrega à sociedade pelo fato de
reduzir o gasto público com tratamentos medicamentosos e internações por esta
enfermidade. Todo recurso economizado pode, inclusive, contribuir para o
aprimoramento do acompanhamento clínico e nutricional do diabetes mellitus, além
de servir de um possível modelo para o tratamento de outras doenças.
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RESUMO: Introdução: O câncer de esôfago (CE) é uma afecção complexa,
multifatorial e associada a uma elevada taxa de morbimortalidade. Os dois principais
tipos são, adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas. O primeiro ocorre, na
grande maioria dos casos, em consequência de uma condição denominada Esôfago
de Barrett em células glandulares esofágicas, enquanto o segundo ocorre em células
da mucosa esofágica, causado predominantemente pelo tabagismo. O CE apresenta
maior incidência no sexo masculino, ocorrendo principalmente a partir da sexta
década de vida. É o sexto câncer mais frequente em homens no Brasil, sendo o
quinto mais letal nesse gênero. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo
principal descrever os principais aspectos moleculares da transformação maligna,
além de uma abordagem clínica e epidemiológica do CE. Métodos: estudo analítico
realizado através de pesquisa de artigos em plataformas digitais e literaturas de
referência no assunto. Resultados: Atualmente, as evidências indicam que há enorme
influência e participação da genética e epigenética no desenvolvimento do processo
neoplásico. Alterações no gene TP53, SMAD4, ARID1A, PIK3CA, SPG20, TLR4,
ELMO1 e DOCK2, na regulação negativa do inibidor da cinase dependente de ciclina
(CDKN2A) e outras mutações genéticas estão relacionadas com o desenvolvimento
de CE. Discussão: Os principais genes envolvidos na carcinogênese do CE são TP53
e CDKN2A. Ambos atuam como supressores de tumor, o primeiro age através da
proteína p53 e p21 na regulação do ciclo celular. O segundo, por sua vez, quando
inibido deixa de exercer sua função de regular o ciclo celular. Sua evolução ocorre de
maneira distinta e variável a depender do indivíduo. Clinicamente, esse tipo de câncer
é de difícil reconhecimento devido à sua variedade e inespecificidade sintomatológica
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a depender do local e grau de acometimento, portanto o diagnóstico precoce é
fundamental. Conclusão: Devido ao aumento da morbimortalidade por CE nas últimas
décadas, em virtude das elevadas taxas de obesidade, sedentarismo e consumo de
alimentos ultraprocessados, conclui-se a necessidade do desenvolvimento de bons
marcadores tumorais para CE, visando o diagnóstico precoce e melhor prognóstico
da doença.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer de esôfago, Mutações, TP53, CDKN2A.
ABSTRACT: Introduction: Esophageal cancer (EC) is a complex, multifactorial
condition associated with a high morbidity and mortality rate. The two main types are,
adenocarcinoma and squamous cell carcinoma. The first occurs, in most cases, as a
result of a condition called Barrett's Esophagus in esophageal gland cells, while the
second occurs in cells of the esophageal mucosa, predominantly due to smoking. CE
has a higher incidence in males, occurring mainly from the decade of life onwards. It is
the most common cancer sex in men in Brazil, being the fifth most lethal in this gender.
Objective: The main objective of this study is to define the main molecular aspects of
malignant transformation, in addition to a clinical and epidemiological approach to the
FB. Methods: analytical study carried out through research of articles on digital
platforms and reference literature on the subject. Results: Currently, evidence indicates
that there is an enormous participation and participation of genetics and epigenetics in
the development of the neoplastic process. Alterations in the TP53, SMAD4, ARID1A,
PIK3CA, SPG20, TLR4, ELMO1 and DOCK2 gene, in the negative reduction of the
cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKN2A) and other genetic mutations are related to
the development of CE. Discussion: The main genes involved in CE carcinogenesis are
TP53 and CDKN2A. Both act as tumor suppressors, the first aging through protein p53
and p21 in cell cycle regulation. The second, in turn, when inhibited, ceases to perform
its regular cell cycle function. Its evolution occurs in a distinct way and varies depending
on the individual. Clinically, this type of cancer is difficult to recognize due to its
symptomatological variety and nonspecificity depending on the location and degree of
involvement, so early diagnosis is essential. Conclusion: due to the increase in
morbidity and mortality from FB in recent decades, due to the high rates of obesity,
sedentary lifestyle and consumption of ultra-processed foods, it is concluded that there
is a need to develop good tumor markers for FB, advanced early diagnosis and better
prognosis of the disease.
KEYWORDS: Esophageal cancer. Genetic alterations. P53. CDKN2A.
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1. INTRODUÇÃO

As células, em geral, obedecem a um ciclo de vida no qual apresenta,
inicialmente, um crescimento celular e, posteriormente, um processo de multiplicação
celular. Essa proliferação é responsável pela substituição de células senis e
regeneração tecidual, de modo coordenado e organizado. Sendo assim, esse
processo pode ser fisiológico, desde que ocorra de maneira ordenada e apresentem
uma necessidade fisiológica que justifique a elevada taxa de mitoses. Por outro lado,
quando esse processo ocorre de modo desordenado, pode configurar uma
malignidade, ou seja, câncer (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017).
O primeiro a usar a palavra câncer foi Hipócrates (entre 460 a 377 a.C) e sua
denominação tem origem na palavra grega karkínos, que significa, por sua vez,
caranguejo. Recebeu essa nomenclatura devido ao seu poder de adesão e agregação
às células vizinhas, remetendo-se, a um caranguejo. Corresponde a mais de 100
afecções que apresentam, em comum, um crescimento desordenado de células e a
possibilidade de invasão de tecidos adjacentes ou localizados a longas distâncias
(INCA, 2020).
O câncer é uma condição bastante complexa pois, apesar de muitas vezes levar
ao óbito, não é um processo simples de se ocorrer. É necessário a quebra de vários
mecanismos que cursam para a manutenção da homeostase sistêmica. No processo
fisiológico, quando a célula sofre alterações moleculares, a mesma deve passar por
processos de reparo ou apoptose. Esses mecanismos celulares são geralmente
controlados por genes específicos, conhecidos como proto-oncogenes, que controlam
a proliferação celular e em genes supressores de tumor, que regulam principalmente
o processo de apoptose. A alteração de proto-oncogenes em oncogenes podem
culminar na transformação de células normais em células metaplásicas (alteração
reversível onde uma célula adulta é substituída por outra de outro tipo celular) e/ou
displásicas (anomalia caracterizada pela desespecialização celular, com aspecto
funcional e morfologicamente imaturas) e finalmente o aumento do número e
formação de um agregado celular, originando os tumores (neoplasia), que podem ser
benignos ou células neoplásicas malignas (cancerosas) (SAITO et al, 2016). A
carcinogênese, geralmente, é um processo lento, multifatorial e lesivo (INCA, 2020).
Os marcadores tumorais são substâncias secretadas por células neoplásicas
que são capazes de auxiliar clinicamente no diagnóstico, detecção precoce e
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prognóstico de determinadas neoplasias. Podem ser dosados quantitativa e
qualitativamente através de exames bioquímicos, imunológicos, moleculares,
citológicos e histológicos realizados no sangue, urina, fezes, outros fluidos corporais
ou tecidos neoplásicos do doente. Um bom marcador tumoral é aquele caracterizado
por apresentar, para um determinado tipo específico de tumor, um índice de
sensibilidade e especificidade acima de 90%.
Entretanto, mesmo os marcadores consolidados para determinados tipos de
tumores, com alta sensibilidade e especificidade, devem estar fundamentados na
clínica do paciente para se tornarem mais fidedignos (NAOUM; NAOUM, 2018).

2. DESENVOLVIMENTO TUMORAL NO CÂNCER DE ESÔFAGO

Diariamente, os seres humanos estão expostos a fatores que podem culminar
com o aumento da probabilidade do desenvolvimento de câncer. Em suma,
transformações malignas podem se iniciar de forma espontânea ou de forma
provocada, através da ação de agentes carcinogênicos químicos, físicos ou biológicos
(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2008).
Nesse sentido, a Doença do Refluxo Gastroesoofágico (DRGE) é uma afecção em
que ocorre retorno do conteúdo gástrico ácido para o esôfago, devido à hipotonia do
esfíncter esofagiano inferior (cárdia). O tecido esofágico, por sua vez, não é adaptado
a receber esse conteúdo e sofre, então, uma metaplasia (substituição do epitélio
estratificado pavimentoso por epitélio colunar especializado com células caliciformes).
Esta alteração ocorre com o intuito de adaptar ao conteúdo ácido que está diariamente
exposto. Quando não tratado, o DRGE pode evoluir para uma condição denominada
Esôfago de Barrett (EB) (CLARRET; HACHEM, 2018). Essa metaplasia pode vir a
transformar-se em displasia e, assim, culminar com a possibilidade de progressão
para neoplasia maligna de esôfago do tipo adenocarcinoma, que ocorre em cerca de
10% dos pacientes portadores de EB (RODRIGUES, 2004). Os pacientes podem ser
identificados através de sintomas típicos, tais como, pirose, regurgitação, ou sintomas
atípicos, como tosse, dor torácica não cardíaca, rouquidão. São descritos como fatores
de risco idade avançada, obesidade, tabagismo, ansiedade/depressão, hábitos
alimentares também podem contribuir para o desenvolvimento da doença (CLARRET;
HACHEM, 2018). A evolução do EB para displasia e adenocarcinoma ocorre de
maneira distinta e variável em cada indivíduo (VOLKWEIS; GURSKI, 2008).
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O câncer de esôfago (CE) é uma neoplasia mais comum em homens com idade
mais avançada (principalmente a partir de 65 anos), é considerada relativamente rara,
principalmente se antes dos 30 anos de idade, e apresenta alta taxa de mortalidade.
Além disso, relaciona-se, principalmente, com níveis socioeconômicos mais baixos. A
incidência dessa doença varia de acordo com o país, apresentando taxas mais baixas
em países da África e taxas mais altas em países como China e Irã (QUEIROGA;
PERNAMBUCO, 2006).
O CE é o sexto câncer mais frequente em homens no Brasil, ocupando o quinto
lugar de mortalidade nesse gênero, ocupando o décimo quinto lugar de incidência de
câncer em mulheres. Segundo o INCA (2020), estima-se que a neoplasia maligna de
esôfago tenha causado 11.390 novos casos em 2020, dentre esses 8.690 em homens
e 2.700 em mulheres. Além disso, os índices de mortalidade podem chegar à 8.649
casos, sendo 6.756 em homens e 1.893 em mulheres.
Carcinoma espinocelular escamoso (CEE), juntamente com o adenocarcinoma
esofágico (AE), correspondem a maioria dos tipos de neoplasia maligna do esôfago.
O primeiro, é responsável por 96% dos casos. Entretanto, nas últimas três décadas
houve uma inversão da incidência de AE em relação ao CEE, tendo em vista que,
anteriormente, correspondia à 30 a cada 100 mil casos/ano, passou a representar 20 a
cada 100 mil casos por ano. Em relação ao AE, a incidência variou de 5 a cada 100
mil casos por ano para 25 a cada 100 mil (ZATERKA; EISEIG, 2016). A inversão entre
as incidências de CEE e AE se deve, em partes, à diminuição do consumo de tabaco
nos últimos anos e ao aumento do consumo de ultra processados, aliado ao estilo de
vida do homem moderno e à maior incidência de obesidade (TERCIOTI-JUNIOR;
LOPES; COELHO-NETO, 2011).
A sintomatologia do paciente com CE é decorrente do nível da localização
do acometimento tumoral. A disfagia é um sintoma comumente encontrado nos
pacientes com CE quando este ja possui obstrução de mais de 50% da luz
esofágica. Outros sintomas decorrentes do CE podem ser perda rápida de peso,
odionofagia e regurgitação. Hematêmese, melena e anemia são mais frequentes no
subtipo AE do que no CEE. Pode também estar presente dor torácica, tosse com
expectoração e rouquidão, quando possui invasão do nervo laríngeo. É valido
ressaltar, ainda, que os pacientes podem apresentar apenas sintomas leves, tais como
náuseas, vômitos e inapetência. (TUSTUMI et al, 2016). Reintera-se a importância do
diagnóstico precoce das lesões pré malignas, principalmente em pacientes de alto
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risco, a fim de obter um melhor prognóstico e evitar que a doença progrida. É
fundamental o estadiamento do CE a fim de estabelecer oplanejamento terapêutico.
Deve ser considerado a profundidade da invasão tumoral, a disseminação linfonodal
e a metástase a distância. Sendo a tomografia computadorizada o principal método
para o estadiamento. A laringotraqueobroncospia é utilizada para comprovação
histológica

da

invasão

traqueobrônquica

ou

fístula

esôfago-brônquica.

A

ultrassonografia endoscópica é útil na avaliação da profundidade da lesão, além
de permitir a avaliação dos linfonodos da região (TUSTUMI et al, 2016). Estudos
recentes mostram avanços na detecção precoce de lesões pré-malignas em pacientes
de alto risco utilizando a cromoendoscopia com azul de toluidina e solução de lugol
(PIÑERÚA- GONSÁLVEZ; ZAMBRANO-INFANTINO; BENÍTEZ, 2019).
O padrão-ouro para o tratamento do CE ainda é motivo de discussões, devido
as altas taxas de morbimortalidade do tumor. Os CEs são, de maneira geral, altamente
agressivos e com prognostico extremamente reservados. A grande maioria dos
pacientes submetidos a um ensaio longitudinal, descritivo e retrospectivo de 109
prontuários do Centro de Oncologia e Radioisótopos (COR) de Ipatinga, Minas Gerais
foram tratados com radioterapia (98,1%), outros foram tratados através da realização
de quimioterapia (38,3%) e a minoria foi submetida à cirurgia (1,9%) (MONTEIRO et
al, 2009).
Os tumores esofágicos iniciais são tratados de acordo com seu estágio. No
estágio 0, o tratamento baseia-se na ressecção endoscópica ou ablação por
radiofrequência, crioablação ou terapia fotodinâmica. Nos casos de estágio I, opta-se
por realizar ressecção endoscópica ou terapia fotodinâmica ou cirurgia; se houver
margens cirúrgicas comprometidas, é necessário que seja realizada também a
radioterapia. Nos estágios II, deve-se considerar o tratamento cirúrgico e
quimiorradioteraia neoadjuvante. Os indivíduos com estágio III podem ser tratados
com quimiorradioterapia neoadjuvante e posterior cirurgia. Os pacientes que não são
candidatos à ressecção devido à metástases ou devido a recusa da cirurgia, devem
receber tratamento baseado em radio e quimioterapia (FARIA et al, 2018).
As complicações e as manifestações clínicas do CE estão intimamente
relacionadas à proliferação do tumor. O comprometimento das vias respiratórias é
uma das principais complicações e causa de morte, sendo mais comum no CEE. Já
a carcinomatose (metástase peritoneal), está mais relacionada ao AE (TUSTUMI et
al, 2016).
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Segundo Huang e Yu (2018), o consumo de ômega 3, fibras, frutas, vegetais,
vitamina C, beta caroteno e a redução do consumo de carne vermelha estão
associados a uma diminuição do risco de desenvolvimento de EB e AE.

3. ALTERAÇÕES GENÉTICAS EM CE

Existem análises, atualmente, da enorme influência e participação da genética
no desenvolver de um processo neoplásico. A partir do sequenciamento do genoma
completo, percebeu-se a existência de processos de mutação, diferenciação e
superexpressão de determinados genes. Principalmente no carcinoma de células
escamosas, no qual foi encontrado uma mutação somática no gene TP53 em mais de
83% deles (HUANG; YU, 2018).
O gene TP53 é um supressor de tumor que, através da codificação da
fosfoproteína p53, regula o ciclo celular e previne o aparecimento de CA. Ela age
estimulando a proteína p21 a realizar o bloqueio da divisão celular em células que
apresenta algum dano em seu DNA e possibilita um período para reparo dessas células.
Pacientes com alterações nesses genes apresenta problemas tanto no início quando
na progressão do tumor (ALMEIDA et al, 2007).
Identificou-se, também, de maneira geral, em variados tipos de câncer,
mutações em genes que atuam no controle do ciclo celular e em mecanismos de
diferenciação das células. Ainda, foram encontrados superexpressão de genes do
controle celular no desenvolvimento do CEE. Em relação ao AE, observou-se, em
certos casos, que cada alelo a mais nos genes envolvidos gerava um aumento na
porcentagem de mortalidade. Sendo assim, é notável a associação entre aspectos
genéticos e neoplasias (HUANG; YU, 2018).
A glutationa peroxidase 7 (GPX7) destaca-se como fator de proteção ao epitélio
esofágico normal de diversas fontes de estresse oxidativo que o mesmo pode vim a
ser exposto. Sua defesa antioxidante ocorre através da catalização e redução de
peróxido de hirogênio e outros peróxidos. “Evidências indicam que alterações
genéticas nesse gene contribuem com o desenvolvimento de CE, visto que deixa de
cumprir sua ação protetora (HUANG; YU, 2018; OLIVEIRA, 2004).
Na transformação do EB para o AE, foram encontradas mutações significativas
em 26 genes, sendo alguns: SMAD4, ARID1A, PIK3CA; outros mais recentemente
encontrados: SPG20, TLR4, ELMO1 e DOCK2; e os mais significativos TP53 e
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CDKN2A. Além dos genes citados, as mutações também ocorrem em enzimas de
remodelação cromossômica. A carga mutacional dessas enzimas encontrada no
adenocarcinoma é elevada, o que pode indicar responsividade à imunoterapia
(PENNATHUR; GODFREY; LUKETICH, 2019; MARTINS, 2012).
Análises biomoleculares do EB mostram que não ocorre apenas uma
metaplasia do tecido, mas que, assim como no adenocarcinoma, o acúmulo de
alterações epigenéticas e mutações genéticas levam a perda da heterozigosidade,
aneuplodia, ativação de oncogenese, diversidade clonal, e principalmente alterações
da metilação do DNA, que a partir deste momento desencadeia a progressão do EB e
do AE (GRADY; MING, 2018).
Foi notado um padrão, no qual considera-se um evento inicial a alteração de
CDKN2A e, um evento posterior na evolução do EB, as alterações de TP53 (KAZ et al,
2015).
A evolução do EB para AE é progressiva e demorada. Inicialmente, nota-se
alterações cromossômicas, mutação em TP53 e regulação negativa do inibidor da
quinase dependente de ciclina (CDKN2A) (p16/INK4a). A quinase CDKN2A sofre
deleções, mutações e um silenciamento epigenético induzido por hipermetilação. Nos
momentos mais tardios, ocorre uma amplificação dos genes EGFR, ERBB2, MET,
ciclina D1 e ciclina E. (KUMAR et al, 2016). Foi ainda descoberto que a expressão do
gene CDKN2A é parte de uma assinatura de expressão do gene preditivo de
sobrevivência no AE. Em 76% dos casos de AE, o CDKN2A foi inativo (semelhante ao
CEE). Esse dado sugere um papel potencial para o direcionamento de quinases do
ciclo celular no CE (PENNATHUR; GODFREY; LUKETICH, 2019).
A FAK é uma proteína citoplasmática e está altamente relacionada a tumores
e suas progressões como metástase. Numerosos estudos mostram a superexpressão
dessa proteína no câncer esofágico, estando relacionada a um mau prognóstico da
doença, pois está intimamente associada ao grau de diferenciação, metástase de
linfonodos e profundidade de invasão tumoral. Os mecanismos de FAK estão sendo
alvos de estudos nos últimos anos, a fim de obter através desta proteína o diagnóstico,
prognóstico e tratamento para o câncer. Sendo promissor o desenvolvimento de
terapia com inibidores altamente seletivos de FAK (ZHANG et al, 2021).
Outro biomarcador é a proteína BCL2, que possui funções antiapoptose e próapoptose, dependendo da maneira como age no ciclo celular. Essa mesma proteína
foi encontrada aberrantemente expressa na carcinogênese do AE (WU et al, 2011).
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4. ALTERAÇÕES EPIGENÉTICAS EM CE

Diversas alterações epigenéticas podem ser encontradas em pacientes
portadores de CEE, como: metilação de DNA, modificação de histonas e perda de
impressão do genoma. Além disso, indivíduos com CEE podem apresentar também
hipermetilação no promotor de região de APC, RB1 e CDKN2A e também alterações
em p53 (MARTINS, 2012).
Nos casos de alterações epigenéticas relacionadas ao AE, destaca-se a
hipermetilação entre os locais CpG b 13 e b 64.57. Além disso, no que diz respeito ao
avanço do tumor, a ciclina E apresentou um papel de extrema importância na
progressão do mesmo, isso porque a regulação da sua concentração determina a
estimulação de CDKN2A, sendo encontrada em altos níveis em 58% dos portadores
de EB, 19% em displasia de baixo grau, 35,7% em displasia de alto grau e 16,7% em
AE (HUANG; YU, 2018; MARTINS, 2012).
Dentre as diversas vias e proteínas desreguladas nas células cancerosas, há
uma predominância em moléculas que participam da modificação epigenética da
cromatina, denominadas como família de proteínas Sirtuin (SIRT). As SIRTs são
reconhecidas por exercerem papel de supressão de tumores e essa função é baseada
na quantidade da proteína presente no tumor em questão. Realizando ação
fundamental em processos como apoptose, diferenciação celular e metabolismo
celular (JIANG et al, 2021).
A SIRT1 apresenta um papel importante e já bem documentado e conhecido, a
desacetilação de lisina 26 em histona H1, lisina 9 em Histona H3 e lisina 16 em Histona
H4. Além disso, também é responsável por desacetilar proteínas não histonas mas
que também têm função no controle do ciclo celular. De acordo com estudos, quando
positiva, a SIRT1 promove o crescimento celular e apresenta capacidade de
desacetilar p53 e, portanto, controlar sua função. Uma molécula de SIRT1 conhecida
como Sirtinol (derivada do B-naftol) demonstrou, em estudos, atividade antitumoral
para cânceres de variadas origens celulares (JIANG et al., 2021).

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 86256-86268 aug. 2021 ISSN: 2525-8761 159

5. ALTERAÇÕES PÓS-TRANSCRICIONAIS EM CE

5.1 Micrornas

MicroRNAs são moléculas reguladoras da expressão gênica de forma geral
e também encontradas em tecidos tumorais diversos, inclusive esofágicos. A função
que mais se destaca dessa molécula e a que mais que se relaciona com as vias de
progressão do câncer, é a capacidade de regulação pós-transcricional do RNAm. Os
microRNAs são potenciais biomarcadores tumorais devido a alterações que ocorrem
em sua manifestação atribuídas ao desenvolvimento e evolução tumoral (RICARTE
FILHO; KIMURA, 2006).
Recentemente estudos mostraram que o microRNA let-7i é um supressor de
tumor em cânceres humanos, dentre eles o CE. A baixa expressão do let-7i permite a
progressão da carcinogênese. Devemos ressaltar que esse marcador possui efeito
supressor no desenvolvimento de outros tipos de canceres, incluindo de pulmão e
bexiga, sendo para o câncer de esôfago o mecanismo ainda não totalmente
compreendido. Os estudos mostram que o let-7i inibe o desenvolvimento do CE pela
inibição da expressão de KDM5B que funciona como um oncogene (YANG et al,
2020).

6. CONCLUSÃO

No funcionamento normal do organismo humano, as células senis morrem e
são substituídas por novas células. No processo de carcinogênese, há uma falha
nesse processo de substituição, levando desenvolvimento anormal de uma ou várias
células, formando um tumor maligno, dificultando e/ou impedindo o funcionamento
fisiológico do tecido atingido (THE SOCIETY OF THORACIC SURGEONS, 2016).
A neoplasia maligna pode surgir em uma determinada parte do corpo e pode
ter diversas causas, além da possibilidade de progredir com metástase. Isso gera uma
doença complexa tanto em relação à sinais e sintomas, quanto em relação ao
diagnóstico e a um possível tratamento (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2020). A
DRGE é um dos fatores de risco de maior importância para o desenvolvimento do EB
e, consequentemente, para o desenvolvimento de AE ou ECC. Estima-se, que 10%
dos pacientes portadores de DRGE irão evoluir EB. Em análises de biópsias de
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pacientes que apresentam EB, observou-se o compartilhamento de mutações entre
essa patologia e o AE, indicando, portanto, a premissa de que EB seja realmente a
lesão precursora do CE (KUMAR et al., 2016).
Com níveis alarmantes de morbimortalidade por CE na população,
principalmente devido ao aumento nos índices de obesidade, má alimentação e
sedentarismo, resultando em um número significativo de DRGE e, consequentemente,
de AE e ECC, gerando uma crescente preocupação de saúde pública. Assim, concluiuse a necessidade de mudanças dos hábitos de vida como redução ou cessação do
tabagismo, alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, tratamento
adequado da DRGE e desenvolvimento de métodos de diagnóstico precoce, tais como
o desenvolvimento de marcadores moleculares eficientes, a fim de diminuir as taxas
dessa doença e suas consequências morbiletais.
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RESUMO: Introdução: O sirolimus foi introduzido no mercado a partir de 1999,
atuando como imunossupressor no tratamento pós transplante, como uma alternativa
aos inibidores de calcineurina, inibindo a via mTOR, relacionada com o prejuízo da
função linfocitária do organismo, resultando no bloqueio do ciclo celular, impedindo a
proliferação de células T. Além da sua ação imunossupressora este fármaco
apresenta ação antineoplásica. Metodologia: Foi realizada uma revisão narrativa da
literatura com intuito de analisar o uso do sirolimus como preventivo de câncer de pele
em imuno comprometidos. Resultados: A abordagem aos pacientes pós transplante
inclui etapas de indução, manutenção e rejeição, o uso dos imunossupressores visa
a viabilidade do enxerto, entretanto fatores como qual imunossupressor a ser utilizado
e a duração da terapia são fatores que deixam o organismo mais debilitado
imunologicamente, propiciando o desenvolvimento de doenças histológicas. Estas se
apresentam com maior agressividade e com risco de metástase, como o caso do
câncer de pele não melanoma. O qual compreende 95% das neoplasias malignas em
pacientes transplantados, associado a principal causa que se trata da exposição
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ultravioleta que vem aumentando ao longo dos anos, devido ao maior tempo de
exposição durante toda a vida e aumento da expectativa de vida. A partir do seu
diagnóstico precoce existem altos índices de cura, e apresenta como as principais
consequências a deformidade física e úlceras. Conclusão: É uma eficaz alternativa para
pacientes que não toleram calcineurina, e uma plataforma de base para o tratamento
que permite associação com outros fármacos.
PALAVRAS-CHAVE: Sirolimus. Câncer de pele. Prevenção.
ABSTRACT: Introduction: Sirolimus was introduced in the market in 1999, acting as
an immunosuppressant in post-transplant treatment, as an alternative to calcineurin
inhibitors, inhibiting the mTOR pathway, related to the impairment of the body's
lymphocyte function, resulting in blockage of the cycle cell, preventing the proliferation
of T cells. In addition to its immunosuppressive action, this drug has an antineoplastic
action. Methodology: A narrative review of the literature was carried out in order to
analyze the use of sirolimus as a skin cancer preventive in immunocompromised
patients. Results: The approach to post-transplant patients includes stages of
induction, maintenance and rejection, the use of immunosuppressants aims at the
viability of the graft, however factors such as which immunosuppressant to use and
the duration of therapy are factors that make the body more immunologically weak,
favoring the development of histological diseases and these present with greater
aggressiveness and risk of metastasis, as in the case of non-melanoma skin cancer,
which comprises 95% of malignant neoplasms in transplant patients, associated with
the main cause, which is ultraviolet exposure which has increased over the years, due
to longer exposure throughout life and increased life expectancy. From its early
diagnosis there are high rates of cure, and the main consequences are physical
deformity and ulcers. Conclusion: It is an effective alternative for patients who can not
tolerate calcineurin, and a base platform for treatment that allows association with other
drugs.
KEYWORDS: Sirolimus. Skin cancer. Prevention.
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1. INTRODUÇÃO

Recebe o nome de câncer, um conjunto de doenças que apresentam em
comum características de crescimento desordenado de células que resultam na
invasão de órgãos e tecidos adjacentes (INCA, 2019). Com etiologia multifatorial a
célula pode sofrer alterações genéticas, devido a fatores ambientais, associada ou
não ao estilo de vida de uma população, ou grupo específico. Assim, essas células
tendem a se dividir descontroladamente, evadir dos processos de morte celular e
invadir outros tecidos, dando origem a tumores ou neoplasias malignas (POPIM, et al.,
2008).
Ao analisar a incidência, nota-se que o câncer de pele possui destaque em
todo o mundo (CAMPOS, 2016). No Brasil, corresponde cerca de 30% das neoplasias
malignas. A estimativa até 2022 é de que ocorrerão, cerca de, 600 mil novos casos de
câncer, onde que o câncer de pele não melanoma representará a maior incidência.
Vale lembrar que, apesar de sua alta capacidade de invasão, a qual classifica sua
gravidade, o melanoma é responsável por apenas 3% desses acometimentos na
população brasileira (INCA, 2019). A principal causa dessa patologia é a exposição à
radiação ultravioleta, seja naturalmente ou artificial por uso de solário, acometendo
tanto imunossuprimidos quanto imunocompetentes (GORDON, 2015). Por essas
razões, quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores as chances de um melhor
prognóstico, evitando assim que a doença avance e se agrave (GLAZER, 2017).
Existem evidências de que a morbidade e mortalidade devido a carcinoma
cutâneo possuem tendência a aumentar, visto que os hábitos de vida da população
em geral estão voltados para o aumento da exposição solar, sem uso correto de
proteção (CAMPOS, 2016). Assim, nota-se que o efeito do clima, em especial a
excessiva exposição solar, resulta em malignidade cutânea, um diagnóstico
potencialmente grave, de câncer de pele, melanoma e não melanoma (PARKER,
2020). Além disso, 95% das neoplasias malignas que acometem pacientes com órgãos
transplantados são cânceres de pele não melanoma, com destaque para os
basocelulares e de células escamosas (O’REILLY ZWALD, F.; BROWN, M., 2011).
Este último apresenta uma mortalidade aumentada nesses pacientes (DANTAL et al.,
2018). No entanto, quando se compara o risco de câncer de pele desses pacientes
com

outros

que

possuem

imunodeficiência

iatrogênica

ou

síndrome

da

imunodeficiência adquirida (AIDS) nota-se que há uma grande diferença, pressupondo
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que durante a oncogênese, existem outros fatores envolvidos (WHELESS, et al.,
2014).
Pacientes receptores de transplantes de órgãos apresentam risco aumentado
para desenvolver tumores epiteliais, além de uma maior mortalidade devido a esta
patologia (COLLINS, 2019). Com base na terapêutica de pacientes transplantados, os
quais são submetidos a terapias imunossupressoras ao longo da vida, é de suma
importância o conhecimento das características particulares que contribuem com uma
maior facilidade do indivíduo a desenvolver doenças que comprometam o sistema
imunológico (CAMPOS,

2016).

Sendo

assim,

um

diagnóstico

preciso

e

principalmente em estágio inicial, é de fundamental importância (SHAO, 2020).
Alguns estudos apontam que a dermatoscopia é mais sensível e específica na
detecção do câncer de pele quando comparada a exames a olho nu (YÉLAMOS, et
al., 2019). Inspeção clínica e diferenciação entre um câncer de pele do tipo melanoma
e não melanoma continuam sendo o principal método de diagnóstico (GLAZER, 2017).
Além disso, existem diversos biomarcadores sensíveis para o diagnóstico de diversas
patologias e tipos de cânceres (SHAO, 2020). No entanto, a avaliação histológica e a
biópsia são o padrão ouro no diagnóstico de tumores cutâneos (HAARON, 2017).
A abordagem do paciente transplantado pode ser dividida em 3 etapas,
indução,

manutenção

e

rejeição,

onde

que

a

própria

característica

do

imunossupressor, duração da terapia e o tipo de medicação, são fatores de risco para
o desenvolvimento do câncer. Ainda, o risco de rejeição do enxerto deve ser
considerado quando o regime do imunossupressor foi alterado (COLLINS, 2019).
Inclui nessa alteração, a diminuição da dose dos imunossupressores com
propriedades pró-neoplásicas, que tem como exemplo a calcineurina ou mudança
para inibidores de mTOR (mammalian target of rapamycin – alvo mamífero da
rapamicina), como sirolimus ou everolimus (COLLINS, 2019).
O uso do sirolimus (SRL) começou em 1999, onde que expandiu o inventário
da terapia antirrejeição, desde então, esse imunossupressor emergiu com sucesso,
com baixa nefrotoxicidade associada (LOPEZ-SOLER. et al., 2020). Uma serinatreonina quinase, assim considerada um inibidor de mTOR. Possui importante função
reguladora no crescimento e proliferação celular (COLLINS, 2019). O SRL liga-se à
proteína citosólica FK-binding protein 12 (FKBP12). Esse complexo inibe o mTOR
(CHAMIÉ et al., 2009), que impede a proliferação de células T e, com isso, bloqueia a
passagem do ciclo celular da fase G1 para S (COSTA, SIQUEIRA, ABIZAID, 2008).
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Assim, os medicamentos dessa classe têm capacidade de reverter parcialmente os
efeitos oncogênicos de outros agentes imunossupressores (COLLINS, 2019).
A partir de então, o objetivo desse trabalho foi de realizar uma revisão narrativa
da literatura abordando o uso do fármaco SRL no câncer de pele.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Câncer de pele

Dentre os diferentes tipos de câncer, destaca-se o câncer de pele, com duas
variantes: não-melanoma e o melanoma (POPIM, et al., 2008). O primeiro ainda
possui dois subtipos, o carcinoma basocelular e o espinocelular. Felizmente se
trata de uma doença com altos índices de cura quando se detectado nas fases iniciais,
além de ter uma baixa taxa de mortalidade, tendo como suas principais consequências
a deformidades físicas e úlceras graves. Sua incidência ocorre mais na quinta década
de vida, sendo raros casos relatados em pacientes infantis e negros. Pessoas com
peles claras, doenças cutâneas previas, olhos claros e sensíveis à ação de raios
ultravioletas são as mais acometidas. Pacientes receptores de transplantes de órgãos
têm risco aumentado para desenvolver tumores epiteliais da pele. Além de, uma
mortalidade maior devido a esta patologia (COLLINS, et al., 2019).
Com o aumento da incidência e mortalidade no mundo, nota-se a relevância de
fatores

como

envelhecimento

da

população

em

geral,

desenvolvimento

socioeconômico e mudança na distribuição e prevalência de fatores de risco (BRAY
et al., 2018). A radiação ultravioleta (UV) é considerada o principal fator etiológico para
desenvolvimento do câncer de pele, onde que pode se resumir em fatores de risco
ambiental e genético. A iluminação solar é a fonte principal de UV, onde que induz
diretamente o dano no DNA das células. Para evitar as mutações geradas por esse
dano, as células possuem reparadores de DNA, como a P53, que pode intermediar o
processo de excisão, reparação e/ou substituição do nucleotídeo lesado e a célula
retoma o seu estado de normalidade ou entra em morte celular programada, ou seja,
apoptose (LOUREIRO, et al., 2020).
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2.2 Epidemiologia

Em 2018, no mundo, foi estimado cerca de 1 milhão de novos casos de câncer
não melanoma, onde que 60% casos em homens e 40% em mulheres. E, quase 300
mil novos casos de câncer melanoma, com 51% representado por homens e 49% as
mulheres (INCA, 2019). Em comparação com a população em geral, os
imunossuprimidos têm influente aumento de risco de desenvolvimento de
malignidades cutâneas. Embora haja qualidade no diagnóstico e tratamento, há uma
falta de terapêutica para prevenção do quadro de câncer de pele em consequência
dos transplantes de órgãos (COLLINS, 2019). Além disso, 95% das neoplasias
malignas que acometem pacientes com órgãos transplantados no mundo são
cânceres de pele não melanoma, com destaque para os basocelular e de células
escamosas (O’REILLY ZWALD, F.; BROWN, M., 2011).

2.3 Imunossupressão e câncer de pele

O transplante de órgãos afeta a vida de milhares de pacientes que estão com
órgão em estágio terminal de sua função, um evento que pode mudar sua vida. Em
1960, começava as operações de transplante no mundo, o que hoje nota-se relevante
melhora no avanço tanto de operações quanto de gerenciamento de destinatários de
transplantes de órgãos (OTRs – organ transplant recipients).
O regime de imunossupressão dos pacientes pós transplante, garante
sobrevida do enxerto a longo prazo, para que assim o corpo não rejeite o novo órgão.
Entretanto, aumenta-se a possibilidade do desenvolvimento de doenças ao nível
histológico, principalmente neoplasias cutâneas. (ALTER, et al. 2014). Os receptores
de transplantes, em contraste com a população em geral, desenvolvem mais
frequentemente o carcinoma epidermoide do que o carcinoma basocelular (ALAM,
RATNER, 2001). Além disso, o carcinoma de células escamosas cutâneas, após
ocorrência da primeira lesão, apresenta um risco de reincidência entre 60% e 80% em
3 anos (DANTAL, 2018).
O novo órgão no paciente transplantado é reconhecido como um tecido
incompatível, não pertencente àquele organismo. Assim, para evitar a rejeição do
órgão pelo sistema imunológico, imunossupressores tornam-se então, indispensáveis
(GONÇALVES et al., 2018). Com seu surgimento, os imunossupressores
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garantiram significativo aumento na sobrevida dos transplantados, ao passo que, a
medicina relatouo surgimento de novos grupos de doenças imunodeficientes, dentre
elas, aumento de farmacodermias, doença do enxerto contra o hospedeiro e infecções
(MANZONI, 2006). Os imunossupressores possuem determinadas ações no
organismo, o inibidor da calcineurina como, por exemplo, a ciclosporina ou tacrolimus,
com o análogo de purina, a azatioprina, bloqueiam os mecanismos de reparo do DNA
em danos por UV nas células, mediados por regulação positiva do proto-oncogene
p53. Outros imunossupressores, como inibidores de mTOR, apresentam efeitos
antineoplásicos pela supressão da angiogênese tumoral e a proliferação de células
tumorais (ALTER, et al. 2014).
Na maioria das vezes, o surgimento de lesões cutâneas neoplásicas em
transplantados, são múltiplos, com maior agressividade e risco de metástases (em
torno de 7%), consequentemente, menor sobrevida. Tem como característica
importante, o surgimento em idades precoces, comparados com os não
imunodeficientes (GONÇALVES et al., 2018).
Exclusivamente à rejeição em transplantados não está mais relacionada
apenas à perda do enxerto ou a morte do paciente, mas também a complicações
relacionadas a idade, surgimento de doenças cardiovasculares ou a outro câncer
(CAMPOS, 2016).

2.4 Uso do sirolimus em pacientes transplantados

Os agentes imunossupressores, SRL e seu análogo o everolimus, são agentes
potentes para prejudicar a ativação e proliferação dos linfócitos atuando no alvo da
rapamicina em mamíferos (mTOR) ou alvo mecanístico da rapamicina. Surgiram na
década de 1990, sendo uma nova classe de agente imunossupressor, também
utilizados como agentes ampliando à gama de agentes antitumorais e uma alternativa
à terapia utilizada com inibidor de calcineurina (Cn) no transplante de órgãos, sendo,
com a vantagem de apresentar baixa nefrotoxicidade, até então o calcanhar de Aquiles
dos Cns. Além de que, foi reforçado pela sugestão dos efeitos antineoplásicos e
inibitórios na proliferação do músculo liso vascular, o que preveni a rejeição crônica
(WATSON; CLATWORTHY, 2019).
Mudanças nos regimes de distúrbios imunológicos, incluindo a diminuição, são
uma parte importante de uma abordagem multidisciplinar para reduzir o crescimento
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tumoral de carcinomas cutâneos e buscar a melhora da sobrevida a longo prazo do
enxerto. Estudos randomizados demonstraram que a alteração de receptores de
transplante renal para imunossupressores de carcinoma de células escamosas
reduziram o risco de novos sintomas cutâneos (DANTAL, 2018).

2.5 Sirolimus na prevenção do câncer de pele

A exposição à radiação ultravioleta (UV) é o principal fator desencadeante do
câncer de pele tanto na população imunocompetente quanto na imunodeficientes.
Dessa forma, a farmacologia deve induzir a tolerância ao órgão transplantado e
desempenhar um papel fundamental na prevenção da carcinogênese e consequente
proteção do enxerto (PINHO et al., 2016).
Resultados relativos à utilização de inibidores de mTOR em pacientes
imunossuprimidos com câncer de pele não melanoma indica ser benéficos (COLLINS,
2019). Conhecidos como inibidores de mTOR – mammalian target of rapamycin – SRL
ou everolimus não são nefrotóxicos, e apresentam função antineoplásicas e
antiangiogênicas (PINHO et al., 2016). Estatisticamente, pacientes receptores de
transplante de órgão renal tratados com SRL inicialmente ou, que foram trocados
sua terapia imunossupressora de inibidores de calcineurina para SRL, apresentaram
menor incidência de câncer de pele. Do mesmo modo, o uso de SRL diminuiu o índice
de recidiva de câncer pós-transplante e menor risco de mortalidade (SYRIL, et al.,
2018).
Dentre 12 pacientes estudados com tumores epiteliais em uso de
imunossupressor mTOR, 8 pacientes desenvolveram menor número de novos
cânceres de pele após a mudança terapêutica, durante um período de análise de 1 a
2 anos. Outros 5 estudos, avaliaram a eficácia do uso de SRL mostrando terapêutica
vantagem nos casos. Assim como, notou-se diminuição na incidência de câncer de
pele em pacientes com uso de everolimus, após a descontinuação da azatioprina e
redução da dose de ciclosporina. Sendo que, entre 10 pacientes analisados, 7
responderam positivamente o tratamento com inibidor mTOR (ALTER, et al., 2014).
De Fijter JW realizou um estudo em 2007 examinando o uso de mTOR em 53
pacientes receptores de transplantes renal, com sua maior complicação o câncer de
pele. Obteve um incrível resultado de cerca de 70% dos casos, onde houve regressão
do quadro, sendo o medicamento bem tolerado e com mínimo de efeito adverso,
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sugerindo a eficácia do uso de SRL. (ANGLICHEAU et al., 2005; EMOTO et al., 2015;
MEUR et al., 2006; PICARD et al., 2011) Ao final de 5 anos, utilizando SRL e inibidores
de calcineurina, obtiveram sobrevidas do paciente (92,8%) e do enxerto (86,1%)
(OLIVEIRA et al., 2009).

2.6 Farmacologia do sirolimus

SRL então, exerce seu efeito pela inibição da enzima multiproteína
intracitoplasmática (mTORC1), que comunicam com as moléculas de sinalização Akt
e S6 quinase, por exemplo. No meio intracelular o SRL se liga à proteína FKBP2
(proteína de ligação), seguindo esse complexo até o bloqueio da junção da Raptor
(proteína adaptadora sensível à rapamicina) com mTOR. Ainda, foi detectado a
interferência do inibidor na proliferação de células T, que quando ativados produz uma
parada na fase final G1 do ciclo celular, funcionando como regular mestre na
imunidade ativa e adaptativa (BLENIS, 2017; LUCKE; WEIWAD, 2011; SÄEMANN et
al., 2009; WULLSCHLEGER; LOEWITH; HALL, 2006).
Relativo à farmacocinética do SRL, este é rapidamente absorvido pelo intestino
com pico máximo de 1 a 2 horas e com uma meia-vida de 60 horas. O seu transporte
acontece principalmente pelos eritrócitos, e menos de 5% permanece livre no plasma
(MACDONALD et al., 2000; WANG et al., 2017). Sua monitorização pode ser avaliada
por imunoensaios ligados a enzima e cromatografia líquida de alto desempenho
(HPLC – high-performance liquid chromatography) com detecção ultravioleta ou
espectrometria de massa (JOHNSON-DAVIS et al., 2011; ZOCHOWSKA et al., 2006).
Contudo, essa monitorização superestima a concentração da droga devido à reação
cruzada com metabólitos de drogas e do medicamento. (JOHNSON-DAVIS et al.,
2011; ZOCHOWSKA et al., 2006). Portanto, é recomendado que o regime do SRL
comece quando a capacidade do enxerto estiver definida, ou seja, quando as incisões
cirúrgicas estiverem cicatrizadas (O’REILLY ZWALD; BROWN, 2011).
A eficácia do fármaco pode ser afetada por alguns fatores, o primeiro desfecho
é devido à falha do tratamento, sendo definido pela incidência cumulativa de rejeição
aguda confirmada através de biópsia (RACB), por meio da perda do enxerto, óbito ou
descontinuação do uso do SRL. Outro fator é a suspensão do tratamento com o
fármaco e é devido alguns motivos relacionados as alterações no paciente como:
dislipidemia, disfunção do enxerto, proteinúria, infecção, dificuldades de cicatrização e
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anemia. Isso se dá pela inibição da fosforilação da lipina, proteína-alvo da insulina o
que justifica o controle do metabolismo de carboidratos e lipídios (OLIVEIRA et al.,
2009).

3. CONCLUSÃO

Além de reduzir a incidência de rejeição de transplante e possuir uma baixa
nefrotoxicidade, o SRL exibe um mecanismo de ação único, que inibe a resposta
imunológica mTORC1, e apresenta uma taxa pequena de efeitos colaterais. O SRL é
a base da terapia, em que são inseridos ou não outros medicamentos conjugados, é
uma plataforma estratégica para imunossupressão em transplantados. Ademais, o
uso de SRL apresenta diminuição no número de casos e de mortes por câncer de pele
em imunocomprometidos, e é uma alternativa para pacientes que não toleram a
calcineurina, desde que seja administrado de cautelosamente e de maneira
monitorada. Por essas e outras, o uso de SRL é uma opção que se destaca no
tratamento de transplantados devido aos seus bons resultados quando comparados
com pacientes em uso de outros imunossupressores.
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RESUMO: A Periodontia tem sido foco de muitas publicações e por isso, amplamente
debatida nos últimos anos, principalmente após o Workshop Mundial sobre a
Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares que ocorreu
em 2017, ficou estabelecida uma nova classificação. O objetivo deste estudo é
apresentar com base na literatura, os aspectos mais relevantes da nova classificação
das doenças e condições periodontais e peri-implantares, para uma ampla difusão de
conhecimento e aprimoramento da rotina clínica entre acadêmicos e profissionais. O
método de pesquisa transversal e observacional escolhido foi a revisão integrativa da
literatura. Dentre os principais resultados encontrados, os estudos versam sobre a
importância do conhecimento acerca da nova classificação, com destaque para as
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definições específicas que foram acordadas em relação aos casos de saúde gengival
ou inflamação após a conclusão do tratamento da periodontite com base no
sangramento na sondagem e profundidade do sulco/bolsa residual. De fato, houve a
necessidade real de modificação da classificação das doenças e condições
periodontais anteriormente vigentes em detrimento da classificação atual e a
importância da inclusão das condições e das patologias peri-implantares. A nova
classificação das doenças e condições periodontais e peri-implantares amplia as
possibilidades de diagnósticos e intervenções, além de elevar as probabilidades de
outras pesquisas para uma melhor empregabilidade desses conceitos na prática.
PALAVRAS-CHAVE: Classificação; Doenças Periodontais; Diagnóstico.
ABSTRACT: Periodontics has been the focus of many publications and therefore,
widely debated in recent years, especially after the World Workshop on Classification
of Periodontal and Peri-implant Diseases and Conditions that took place in 2017, a
new classification was established. The aim of this study is to present, based on the
literature, the most relevant aspects of the new classification of periodontal and periimplant diseases and conditions, for a wide dissemination of knowledge and
improvement of clinical routine among academics and professionals. The crosssectional and observational research method chosen was the integrative literature
review. Among the main results found, the studies address the importance of
knowledge about the new classification, highlighting the specific definitions that were
agreed in relation to cases of gingival health or inflammation after completing the
treatment of periodontitis based on bleeding in the probe and depth of the residual
groove/pocket. In fact, there was a real need to modify the classification of periodontal
diseases and conditions previously in force to the detriment of the current classification
and the importance of including peri-implant conditions and pathologies. The new
classification of periodontal and peri-implant diseases and conditions expands the
possibilities of diagnoses and interventions, in addition to raising the chances of further
research for a better use of these concepts in practice.
KEYWORDS: Classification, Periodontal Diseases, Diagnosis.
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1. INTRODUÇÃO

A Odontologia de décadas atrás, tinha sua concentração voltada principalmente
na avaliação da presença ou ausência de cárie dentária, visto que esta era
considerada a principal causa de perdas dentárias, condição associada a dor e
comprometimento da saúde bucal e tal fato ocasionou um sub diagnóstico de doenças
e condições periodontais (MORELLI et al., 2018).
Nesse contexto, e com o entendimento da importância de uma assistência
bucal mais abrangente, as doenças periodontais passaram a ter seu enfoque, do
ponto de vista da saúde de indivíduos e populações, pois essa patologia além de
causar complicações orais, também interfere na saúde geral do indivíduo, por ter
relações com outras condições sistêmicas (MORELLI et al., 2018).
Devido à capacidade evolutiva das ciências, a partir de 1977, a Periodontia
passou por algumas modificações ao longo dos anos. É de extrema importância que
os acadêmicos e cirurgiões-dentistas se atualizem quanto a essas modificações para
tratar de forma mais adequada os pacientes e assim, estabelecer um diagnóstico
coerente apoiado no sistema atual de classificação das doenças e condições
periodontais (SILVA- BOGHOSSIAN; DOS SANTOS; BARRETO, 2018).
A especialidade de Periodontia caracteriza-se pelo estudo da prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças que acometem os tecidos de implantação e
suporte dos dentes. Dentre as condutas de tratamento adotadas estão: raspagens,
cirurgias de instalação de implantes, enxertos ósseos, gengivectomia, gengivoplastia,
enxerto gengival e aumento de coroa clínica (COLOMBO et al., 2016; BITU et al.,
2020).
As doenças periodontais, sobretudo, gengivite e periodontite, são algumas das
mais comuns que a população global enfrenta, em especial a periodontite, que ocupa
a sexta posição no ranking das doenças mais prevalentes no mundo. Isso se justifica,
devido à premissa que essa patologia leva à perda óssea alveolar, edentulismo,
disfunção mastigatória, afeta a nutrição do indivíduo, prejudica a qualidade de vida e
o nível de autoestima, interferindo diretamente nas condições socioeconômicas e nos
custos de saúde (MISHRA et al., 2019).
Assim, a Periodontia, tem sido foco de muitas publicações e por isso,
amplamente debatida nos últimos anos, principalmente após o Workshop Mundial
sobre a Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares que
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ocorreu em 2017, ficou estabelecida uma nova classificação, que se fez necessária
para os cirurgiões- dentistas ampliarem os seus conhecimentos acerca da etiologia,
patogênese, história das doenças e condições periodontais e suprir as lacunas de
classificações anteriores (SILVA- BOGHOSSIAN; DOS SANTOS; BARRETO, 2018).
O estudo publicado pela Academia Americana de Periodontia e a Federação
Europeia de Periodontia, no ano de 2017, proveram e explicitaram uma nova estrutura
de definição e classificação para as doenças periodontais, divide as principais
condições em três grandes grupos, que por sua vez, também possuem subdivisões,
são elas a saúde periodontal, condições e doenças gengivais, periodontite e outras
condições que afetam o periodonto (SILVA-BOGHOSSIAN; DOS SANTOS;
BARRETO, 2018).
Dessa maneira, essa estrutura é baseada em um sistema multidimensional de
estadiamento e classificação e introduz outra dimensão que estabelece que a taxa de
progressão seja considerada e seguida a rigor. Sob este viés, na experiência clínica,
a saúde periodontal pode ser avaliada em diversos aspectos e o estadiamento pode
ser relacionado à extensão e gravidade da condição atual de saúde periodontal do
indivíduo (FRÍAS-MUÑOZ et al., 2018).
Segundo RÖSING et al. (2020), o processo de diagnóstico e plano de
tratamento das doenças periodontais são permeados de desafios por se tratar de uma
doença multifatorial e complexa, ademais, existe uma certa variabilidade inerente a
interpretação dos achados clínicos por parte dos profissionais.
Sabe-se que o diagnóstico de doenças e das condições periodontais têm sido
protagonistas de inúmeras controvérsias que conduzem a dificuldades na
interpretação e comunicação, principalmente, ao relacionar-se as diferentes
abordagens clínicas odontológicas. Nessa conjuntura, uma vez que as doenças
periodontais são devidamente diagnosticadas e classificadas, é possível organizar o
tratamento mais preciso para cada caso. Entretanto, mesmo com o estabelecimento
da nova estrutura de classificação, a decisão clínica pode ser subjetiva, e contribuir
para erros nas práticas de profissionais e estudantes durante o diagnóstico (RÖSING
et al., 2020).
É de suma importância que todos os profissionais de Odontologia sejam
precisos e realizem diagnósticos coerentes, embasando-se nas definições e diretrizes
estabelecidas pela Associação Americana de Periodontia, como também, busquem
implementar os planos de tratamentos mais adequados, com o objetivo de prestar
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assistência eficaz às necessidades de cada paciente (CATON et al., 2018).
O presente artigo tem como objetivo principal realizar uma revisão integrativa
daliteratura acerca dos aspectos mais relevantes da nova classificação das doenças
e condições periodontais e peri-implantares, para uma ampla difusão de
conhecimento e aprimoramento da rotina clínica entre acadêmicos e profissionais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de pesquisa transversal e observacional adotado foi a revisão
integrativa da literatura. Para a elaboração do presente estudo foram percorridas as
seguintes etapas: identificação e seleção do tema; estabelecimento de critérios de
inclusão e exclusão de estudos / amostragem ou busca na literatura; definição das
informações a serem extraídas dos estudos selecionados / categorização dos estudos;
avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados; e
apresentação da revisão / síntese do conhecimento (BOTELHO; DE ALMEIDA
CUNHA; MACEDO, 2011).
Foi realizado um levantamento bibliográfico, e como fonte de base de dados foi
selecionado o Pubmed que engloba o Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (MEDLINE), o portal Science Direct e o Scientific Electronic Library
Online (SCIELO).
Na estratégia de identificar os estudos correlacionados com a temática em
questão e conforme validação dos descritores na plataforma dos Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS/MeSH), foram selecionados os seguintes descritores:
“Classification”, “Periodontal Diseases” e “Diagnosis”, agregados através do operador
booleano “and”.
De maneira sequencial, como critérios de inclusão dos estudos: artigos
coerentes com a pesquisa, que de fato apresentem relevância com à temática em
estudo, nos idiomas português e inglês, disponibilizados na íntegra no período de 2015
a 2020.
Por sua vez, os critérios de exclusão adotados foram: publicações do tipo carta
ao editor, monografias, assim como, estudos irrelevantes ao alcance dos objetivos
desta revisão.
Os estudos pré-selecionados foram avaliados quanto a leitura do título, resumo,
conteúdo e quanto a sua relevância. A amostra final foi de dezesseis artigos.
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Após seleção da amostra, os artigos coletados foram organizados e
sumarizados de forma concisa, da seguinte forma: título, autores, revista e ano, tendo
em vista a identificação dos estudos, assim como foram coletados os resultados e as
principais considerações de cada estudo a fim de permitir o acesso rápido e fácil de
informações e facilitar a análise crítica dos resultados encontrados mediante a
problemática do presente estudo.
Os estudos foram avaliados quanto à legitimidade, qualidade metodológica e
relevância dos dados, e a análise da amostra foi realizada através da discussão dos
principais resultados. Optou-se pela discussão das categorias a fim de facilitar a
compreensão e a síntese do conhecimento e a seguir o quadro com a síntese dos
estudos selecionados na revisão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Principais condições das doenças periodontais

Dentre as principais condições de doença periodontal estão a gengivite e a
periodontite, ademais fazem parte desse grupo a periodontite necrosante, as
manifestações periodontais de doenças e condições sistêmicas, que podem causar
perda dos tecidos periodontais de suporte independente do grau de periodontite, vale
ressaltar ainda, os abscessos periodontais, lesões endoperiodontais, condições e
deformidades mucogengivais, mucosite peri-implantar e peri-implantite (STEFFENS;
MARCANTONIO, 2018).
As doenças periodontais estão associadas ou não ao estabelecimento de um
biofilme de grande patogenicidade que vem a desencadear uma resposta imune e
inflamatória no hospedeiro, de níveis e gravidade distintas ocasionando dessa
maneira, nos casos mais complexos, a destruição dos tecidos periodontais de suporte
e consequentemente a perda dentária (COLOMBO et al., 2016; MUÑOZ et al., 2018).
Desta forma, tais doenças causam um impacto negativo na qualidade de vida
dos indivíduos que as desenvolvem, além disso, demonstram a carga bacteriana oral
presente durante as infecções periodontais e que são consideradas fatores de risco
em potencial para diversas doenças sistêmicas, revelando a maior complexidade
destas condições.
Os patógenos microbianos, seus produtos e mediadores inflamatórios
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presentes nas bolsas periodontais podem se disseminar para outros locais do
organismo humano, devido a extrema proximidade anatômica que existe entre o
biofilme periodontal e a corrente sanguínea dos tecidos gengivais (COLOMBO et al.,
2016).
A gengivite é o termo empregado para designar a inflamação da gengiva, de
maneira geral, é considerada a forma mais branda das doenças gengivais, seus sinais
clínicos são vermelhidão, presença de inchaço e sangramento do tecido gengival,
sobretudo, durante a escovação dentária e utilização de fio dental, além disso, é uma
condição muito frequente e pode atingir uma prevalência de mais de 70% em
indivíduos jovens (FRÍAS-MUÑOZ et al., 2018).
No que se refere a periodontite, esta pode ser definida como uma inflamação
que resulta na perda da inserção periodontal, levando subsequentemente ao
edentulismo, e pode ser classificada quanto a sua cronicidade, extensão e gravidade.
Uma das suas variações é a periodontite agressiva, caracterizada por sua acelerada
perda de aderência dos tecidos e destruição óssea, que não são justificadas pela
quantidade de depósitos microbianos presentes nas superfícies dentárias, e pode ser
ainda classificada como periodontite agressiva localizada e generalizada (MUÑOZ et
al., 2018).
Outra condição é a periodontite necrosante, uma patologia particularmente
virulenta, com progressão rápida, e que tem como principais manifestações: necrose
e ulceração da papila interdental, sangramento gengival, halitose, dor e perda óssea
acelerada.
A periodontite como uma manifestação de doença sistêmica é considerada em
pacientes que têm inflamação desproporcional à presença de biofilme bacteriano ou
outros fatores locais e que apresentam uma doença sistêmica (STEFFENS;
MARCANTONIO, 2018).
O processo de diagnóstico de doença periodontal é realizado através de
inúmeros fatores, dentre eles, estão os achados clínicos, os sinais e sintomas,
juntamente com a história médica do paciente e os exames radiográficos. Logo, uma
vez obtido o diagnóstico da doença e sua classificação adequada, é possível
estabelecer um tratamento eficaz (MARTINS et al., 2019; CATON et al., 2018).
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3.2 Nova classificação das doenças periodontais

A Academia Americana de Periodontia juntamente com a Federação Europeia
de Periodontia organizou do dia 9 a 11 novembro de 2017, em Chicago nos Estados
Unidos um encontro mundial de Periodontia, o Workshop Mundial para a Classificação
das Doenças e Condições Periodontais e Peri-Implantares. Nesta ocasião, foi
proposto o estabelecimento de uma nova classificação para as doenças periodontais,
com diversas particularidades, haja vista que existiam alguns pontos indefinidos e não
resolvidos na classificação anteriormente vigente, deliberada no ano de 1999 (SILVABOGHOSSIAN; DOS SANTOS; BARRETO, 2018).
Em junho de 2018, foi realizado a publicação do relatório de consenso do
Workshop Mundial para a Classificação das Doenças e Condições Periodontais e
Peri- Implantares, com a finalidade de substituir a classificação vigente até aquele
momento (SILVA-BOGHOSSIAN; DOS SANTOS; BARRETO, 2018; CATON et al.,
2018).
No que tange às particularidades da nova classificação, pode-se destacar que
as alterações firmadas dividiram as condições periodontais em três grupos, todos com
suas subdivisões. O primeiro grupo são os da saúde periodontal, condições e doenças
gengivais, que se subdividem em saúde periodontal e saúde gengival, gengivite
induzida pelo biofilme e doenças gengivais não induzidas pelo biofilme, o segundo
grupo se refere a periodontite, que por sua vez também se subdivide em doenças
periodontais necrosantes, periodontite e periodontite como manifestação de doenças
sistêmicas. Por último, mas não menos relevante, está o grupo das demais condições
que afetam o periodonto, dentre elas destacam-se as manifestações periodontais de
doenças ou condições sistêmicas, abscessos periodontais e lesões endoperiodontais,
as condições e deformidades mucogengivais, forças oclusais traumáticas e os fatores
relacionados ao dente e às próteses (STEFFENS; MARCANTONIO, 2018).
Quanto às condições peri-implantares, estas são subdivididas em saúde periimplantar, mucosite peri-implantar, peri-implantite, assim como as deficiências nos
tecidos peri-implantares moles e duros (STEFFENS; MARCANTONIO, 2018).
O documento vigente organizou a diferença entre a presença de inflamação
gengival em um ou mais locais e a definição de um caso de gengivite, realizou a
definição de que saúde ou inflamação gengival é baseada no sangramento à
sondagem, profundidade de sulco e bolsa residual, reorganizaram as doenças e
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condições gengivais induzidas por placa de acordo com a etiologia primária,
estabeleceram que a presença do sangramento na sondagem deve ser o principal
parâmetro para estabelecer limites para a gengivite e definiram alguns parâmetros de
um periodonto reduzido após a conclusão do tratamento bem-sucedido de um paciente
com periodontite (MARTINS et al., 2019).
O workshop abordou questões não resolvidas na classificação anterior e foi
discutida uma nova classificação das periodontites, que passaram a ser classificadas
por estágios e um sistema de graduação, grau A - baixo risco, grau B - risco moderado
e grau C - alto risco para progressão, nesse novo sistema é necessária uma avaliação
adicional para cada paciente, quanto à taxa de progressão da doença e quanto a
maneira como a função é afetada em particular. Ademais, levando em consideração
a fisiopatologia atual da doença, foram classificadas as três formas de periodontite
como periodontite necrosante, periodontite como uma manifestação de doença
sistêmica e as formas da doença outrora reconhecidas como crônica ou agressiva,
agora estão agrupadas na categoria de periodontite (CATON et al., 2018).
A inclusão de doenças e condições sistêmicas que afetam o tecido periodontal
de suporte, foram agrupadas como Periodontite como Manifestação de Doença
Sistêmica, posto que, algumas alterações sistêmicas geralmente resultam na
apresentação precoce de periodontite grave. Dessa, forma há também o grupo das
doenças ou condições sistêmicas que afetam o tecido periodontal de suporte
(STEFFENS; MARCANTONIO, 2018; MISHRA et al, 2019).
O tratamento de retração gengival é baseado em alguns fatores como, a relação
da perda interproximal de inserção clínica, exposição radicular e da junção cementoesmalte. É importante ressaltar ainda que, o relatório de consenso agrega três
parâmetros clínicos para classificar a recessão gengival. Fenótipo gengival, assim
como características da superfície radicular exposta. O termo biótipo periodontal foi
substituído por fenótipo periodontal, o termo força oclusal excessiva foi substituída por
força oclusal traumática e o termo largura biológica/espaço biológico foi substituído
por tecidos de inserção

supracrestal

(STEFFENS;

MARCANTONIO,

2018;

GUTTIGANUR et al., 2018; MARTINS et al., 2019).
A saúde peri-implantar foi caracterizada clinicamente e histologicamente. As
definições de caso foram desenvolvidas para uso dos clínicos no gerenciamento de
casos individuais e também para estudos populacionais (CATON et al., 2018).
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implantares e a principal diferença em relação à classificação até então vigente, é
certamente o fato de que, quando for preciso estabelecer definições de cada caso
individualmente, faz-se necessário o estabelecimento de um diagnóstico mais
abrangente (CATON et al., 2018).

3.4 Importância do conhecimento da nova classificação das doenças periodontais
para acadêmicos e profissionais de odontologia

O diagnóstico periodontal deve basear-se sobretudo no conhecimento da
etiopatogenia das diversas doenças periodontais, para que possam ser adotadas as
respectivas estratégias preventivas e terapêuticas (MARLOW et al., 2018).
O exame para diagnóstico deve considerar que as doenças periodontais são
de natureza crônica, dessa maneira, a ferramenta diagnóstica mais utilizada é a
sondagem periodontal, cujo o objetivo é classificar o estado inflamatório, se existe
profundidade de sondagem ou sangramento na sondagem, como também avaliar o
histórico da doença (KALLIO et al., 2020).
A sondagem é uma das melhores e mais imprescindíveis ferramentas para
monitorar a progressão da doença. O novo sistema de classificação exige a
implementação da sondagem como requisito obrigatório, para permitir um correto
diagnóstico da periodontite (CATON et al., 2018; KALLIO et al., 2020).
Sob esta perspectiva, as doenças periodontais foram classificadas de formas
distintas. Uma problemática persistente são as controvérsias relacionadas ao
diagnóstico das doenças e condições periodontais, isso dificulta a comunicação entre
profissionais e dá suporte ao aparecimento de diferentes abordagens clínicas, logo
deve-se dar ênfase no conhecimento do processo de saúde-doença das condições
periodontais (GONÇALVES; MALIZIA; ROCHA, 2017).
O processo de aprendizado para avaliação contínua do novo sistema de
classificação é importante para padronização do diagnóstico periodontal. Profissionais
e acadêmicos devem estar habituados com um correto diagnóstico e classificação das
condições e doenças periodontais para um tratamento mais eficaz e um bom
prognóstico clínico (BUENO; ARICETA, 2016; COLOMBO et al., 2016; SILVABOGHOSSIAN; DOS SANTOS; BARRETO, 2018; CATON et al., 2018).
Sobre a análise dos estudos selecionados, em relação ao ano de publicação,
2018 apresentou a maior quantidade de publicações. Não houve predomínio de um
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periódico

específico

e

as

produções

científicas

demonstraram

aspectos

metodológicos variados, dentre elas, de caráter descritivo, relato de experiência,
abordagem quantitativa, qualitativa e quanti-qualitativa.
Diferenças entre a presença de inflamação gengival em um ou mais locais e a
definição de um caso de gengivite apontaram o sangramento na sondagem, como
principal parâmetro no diagnóstico dessa patologia (STEFFENS; MARCANTONIO,
2018).
As periodontopatias são caracterizadas como as doenças crônicas infecciosas
orais mais comuns que acometem adultos e que se enquadram como um dos principais
motivos de perda dentária (MARTINS et al., 2019; CATON et al., 2018).
Os estudos analisados versam sobre a importância do conhecimento acerca da
nova classificação, com destaque para as definições específicas que foram acordadas
em relação aos casos de saúde gengival ou inflamação após a conclusão do
tratamento da periodontite com base no sangramento na sondagem e profundidade
do sulco/bolsa residual.
A análise de evidências gerais possibilitou o desenvolvimento de uma nova
estrutura de classificação para periodontite, baseado no conhecimento atual sobre a
fisiopatologia dessa doença, e três formas de periodontite foram consideradas:
periodontite necrosante, periodontite como uma manifestação de doença sistêmica e
as formas da doença anteriormente reconhecidas como “crônica” ou “agressiva”,
foram agrupadas em uma única categoria, periodontite (SILVA-BOGHOSSIAN; DOS
SANTOS; BARRETO, 2018; CATON et al., 2018).
As periodontites passaram a ser classificadas através de estágios e sistema de
graduação. Grau A será baixo risco, grau B risco moderado e grau C alto risco para
progressão. Neste novo sistema é necessária uma avaliação adicional para cada
paciente em específico (MARTINS et al., 2019; CATON et al., 2018).
É importante ressaltar que algumas alterações sistêmicas resultam na
apresentação precoce de periodontite grave, dessa forma, a inclusão de doenças e
condições sistêmicas que afetam o tecido periodontal de suporte são consideradas
como

Periodontite

como

manifestação

de

doença

sistêmica

(STEFFENS;

MARCANTONIO, 2018; GUTTIGANUR et al., 2018; MARTINS et al., 2019).
Sobre a recessão gengival, esta foi agregada e classificada de acordo com os
seguintes parâmetros clínicos: fenótipo gengival e características da superfície
radicular exposta. Destaca-se ainda que o termo biótipo periodontal foi substituído por
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fenótipo periodontal, força oclusal excessiva por força oclusal traumática e largura
biológica / espaço biológico por tecidos de inserção supracrestal (STEFFENS;
MARCANTONIO, 2018; GUTTIGANUR et al., 2018; MARTINS et al., 2019).
A condição de saúde peri-implantar foi caracterizada de acordo com seus
aspectos clínicos e histológicos, assim como foi realizado uma revisão de todos os
processos da saúde peri-implantar, doenças e aspectos relevantes das condições e
deformidades no local do implante com intuito de alcançar um consenso e promover
maior aceitabilidade desta nova classificação vigente (MARTINS et al., 2019; CATON
et al., 2018).
As doenças periodontais são de natureza crônica e a ferramenta diagnóstica
mais utilizada é a sondagem periodontal que tem por objetivo determinar e classificar
a condição inflamatória, a presença de profundidade de sondagem ou sangramento
na sondagem, como também estabelecer o histórico da doença (KALLIO et al., 2020).
É necessário que acadêmicos e profissionais façam utilização rotineira do novo
sistema de classificação das condições periodontais, pois isto, auxiliará no diagnóstico
mais adequado dos pacientes.
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Quadro 01 – Caracterização dos artigos quanto ao título, autores, periódico e ano de publicação compreendidos no período de 2015 a 2020.

TÍTULO

Classificação de doenças
periodontais. Evolução e
mudanças futuras.
Clasificación de las
enfermedades periodontales.
Evolución y cambios futuros.

Um novo esquema de
classificação para doenças e
condições periodontais e periimplantares - Introdução e
principais mudanças na
classificação de 1999. A new
classification scheme for
periodontal and peri‐implant
diseases and conditions–
Introduction and key changes
from the 1999 classification.

AUTOR(ES)

BUENO
, Luis;
ARICETA
, Alina.

CATON, Jack
G. et al.

PERIÓDICO

Rev. Fundac.
Juan Jose
Carraro, v.
21, n. 41, p.
24-30.

Journal of
periodontolog
y, v. 89, p.
S1-S8.

ANO

OBJETIVOS

2016

Determinar quais são os
fatores mais importantes
no diagnóstico
periodontal; evolução ao
longo do tempo e qual o
futuro na classificação de
doenças periodontais com
base nos avanços que
estão sendo feitos na
biologia molecular.

Existência de pelo menos uma forma de
doença periodontal destrutiva não
inflamatória que não é reconhecida nas
classificações.
Futuras revisões da classificação atual, a
fim de desenvolver tratamentos mais
eficazes para cada doença.

2018

Resumir os
procedimentos do
Workshop Mundial sobre
a Classificação de
Doenças e Condições
Periodontais e Periimplantares.

Visão geral abreviada dos resultados
do workshop. Informações
abrangentes sobre a lógica, os critérios
e a implementação das novas
classificações.
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Biofilme associado à doença
periodontal: um reservatório para
patógenos de importância
médica. Periodontal-diseaseassociated biofilm: A reservoir for
pathogens of medical importance.

Periodontite Agressiva e seu
Foco Multidisciplinar: Revisão
da Literatura. Aggressive
Periodontitis and its
Multidisciplinary Focus:
Review of the Literature.

Lesões endodôntico
periodontais: Do diagnóstico
ao tratamento.

COLOMBO,
Ana Paula
Vieira et al.

Microbial
pathogenes
is, v. 94, p.
27-34.

FRÍASMUÑOZ,
Maribel et al.

OdovtosInternational
Journal of
Dental
Sciences, v.
19, n. 3, p.
27-33.

GONÇALVES
,
Manuela
Colbeck;
MALIZIA,
Claudio;
ROCHA, L.
E. M. D.

Braz J
Periodontol,
v. 27,
n. 01.

2016

2018

2017

Verificou-se que embora a maioria dos
microrganismos não tenha sido considerada
membro residente da microbiota oral,
algumas espécies são colonizadores orais,
como C. albicans e H. aphrophilus ou
mesmo potenciais novos patógenos
periodontais/endodônticos. incluindo D.
pneumosintes, F. alocis, E. saphenum e E.
faecalis Evidenciou-se também que a
Relatar a associação
existente entre o biofilme frequência de detecção da maioria desses
microrganismos na cavidade oral varia
e a doença periodontal.
amplamente entre os estudos,
principalmente devido a diferenças
metodológicas, como o tipo de amostra
oral avaliada.
Identificou-se que a Periodontite Agressiva
(PA) é uma doença complexa que promove
alteração
microbiana e disfunção celular em
Desenvolver uma
pacientes
sistemicamente saudáveis. É
perspectiva atual de
uma doença complexa que possui quatro
doenças periodontais e,
fatores de risco: microbiota subgengival;
em particular, periodontite
variações genéticas individuais; estilo de
agressiva.
vida e fatores sistêmicos.
Verificou-se que as doenças
endodôntico- periodontais representam
um desafio para o cirurgião-dentista. Uma
única lesão pode apresentar sinais de
Revisar a literatura
envolvimento endodôntico e periodontal, o
relacionada à etiologia,
que pode induzir o cirurgião- dentista à
classificação e
realização de um tratamento inadequado.
tratamento dessa
É fundamental reconhecer a relação
doença.
entre as doenças para o manejo
adequado da lesão. A realização de um
diagnóstico preciso é um determinante
crítico do resultado do tratamento.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.7, p. 73219-73238 jul. 2021 ISSN: 2525-8761

192

Sistemas de classificação para
Indian Journal
recessão gengival e sugestão
of Dental
de um novo sistema de
GUTTIGANUR, Research, v.
classificação. Classification
Nagappa et al.
29, n. 2, p.
systems for gingival recession
233.
and suggestion of a new
classification system.
Registro de diagnósticos na
atenção básica à saúde bucal
pública em um estudo
observacional longitudinal
retrospectivo em uma cidade
finlandesa: sub-representação de
diagnósticos de periodontite.
Recording of diagnoses in
public primary oral health care
in a retrospective longitudinal
observational study in a
Finnish town:
Underrepresentation of
periodontitis diagnoses.

Doenças peri-implantares,
etiologia, diagnóstico e
classificação. Revisão de
literatura.

KALLIO,
Jouko et al.

MARTINS,
Eleonora de
Oliveira
Bandolin et al.

Clinical and
Experimenta
l Dental
Research.

Braz J
Periodontol
- March, v.
29, n.
01.

2018

2020

2019

Revisar os sistemas de
classificação mais
comumente usados para
recessão gengival e suas
desvantagens;
apresentar uma proposta
de novo sistema de
classificação
para recessão gengival.

Investigar os diagnósticos
orais registrados pelos
dentistas que atuam na
atenção primária.

A classificação da recessão gengival é
importante para diagnosticar, determinar
o prognóstico e estruturar o plano de
tratamento. Várias classificações foram
apresentadas para a recessão gengival.
A classificação de Miller é a mais
amplamente usada entre todas as
classificações, e considera todas as
situações clínicas da recessão gengival.

Os grupos de diagnóstico mais
frequentes foram cárie dentária (K02,
38,6%), outras doenças dos tecidos
duros (K03, 14,9%), doenças da polpa e
tecidos periapicais (K04, 11,4%),
doenças periodontais (K05, 9,7%), e
diferentes tipos de fraturas ósseas (S02,
8,1%). Periodontite foi sub-representada.

Identificou-se várias propostas de
classificação das doenças e condições periimplantares, baseadas na gravidade dos
comprometimentos clínicos, nos fatores
etiológicos, na associação com outras
Discutir os aspectos
enfermidades e até com fatores
inerentes à etiologia,
iatrogênicos determinantes. No entanto,
diagnóstico e
nenhuma contempla estes fatores
classificação das doenças etiológicos juntos e sabe-se que um correto
peri- implantares.
diagnóstico é determinante para um bom
plano de tratamento e determinação de
sucesso e longevidade das reabilitações
peri- implantares.
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Diagnóstico Periodontal e
Planejamento de Tratamento
Entre a Faculdade de
Odontologia de Indiana,
Periodontistas e Dentistas de
Clínica Geral: Uma
Comparação de Vários
Grupos.

Journal of
MARLOW,
dental
Allison K. et al. education, v. 82,
n. 3, p. 291-298.

Periodontal Diagnosis and
Treatment Planning Among
Indiana Dental Faculty,
Periodontists, and General
Practice Dentists: A MultiGroup Comparison.
Análise da redução das
estimativas de prevalência de
Journal of
periodontite após o novo
Indian Society
esquema de classificação: um
MISHRA, Rohit
of
estudo transversal.
et
al.
Periodontolog
Analysis of curtailing prevalence
y, v. 23, n. 6,
estimates of periodontitis post
p. 569.
the new classification scheme: A
cross-sectional study.
Classes de perfil periodontal
preveem progressão da
doença periodontal e perda
dentária.
Periodontal profile classes
predict periodontal disease
progression and tooth loss.

MORELLI,
Thiago et al.

2018

2019

Journal of
periodontology,
v. 89, n. 2, p.
148-156.
2018

Comparar os diagnósticos
e planos de tratamento
entre os grupos propostos
no estudo.

Os resultados apoiaram a noção de que
a calibração periódica é necessária para
padronizar os critérios do corpo docente,
facilitar melhor concordância e precisão
e aumentar a consistência no uso de
critérios clínicos durante o treinamento
para estudantes de odontologia e na
prática.

Comparar as duas
classificações da American Verificou-se que houve redução significativa
nas estimativas de prevalência (P <0,001)
Academy of
de periodontite após o novo esquema de
Periodontology para o
diagnóstico de
classificação.
periodontite.

Determinar a utilidade
clínica da taxonomia das
Classes de Perfil
Periodontal e Classes de
Perfil Dente (PPC / TPC)
para avaliação de risco,
especificamente para
prever a progressão da
doença periodontal e
perda dentária incidente.
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Os achados, mediante validação adicional,
sugerem que as classes de perfil
periodontal / dentário e os escores de
propensão personalizados derivados
fornecem definições clínicas periodontais
que refletem os padrões de doença na
população e oferecem um sistema útil para
estratificação do paciente que é preditivo
para progressão da doença e perda
dentária.

194

Doença periodontal e seu
impacto na saúde geral na
América Latina.
Seção IV: Diagnóstico.
Periodontal disease and its
impact on general health in
Latin America. Section IV:
Diagnosis.

Nova Classificação Das
Periodontites Adaptado Do
Relatório De Consenso Do
2017 World Workshop On The
Classification Of Periodontal
And Peri-Implant Diseases
And Conditions.

RÖSING,
Cassiano
Kuchenbecke
r et al.

Brazilian Oral
Research, v.
34.

SILVABOGHO
SSIAN,
Revista
Carina; DOS
Rede de
SANTOS,
Cuidados em
Marcela
Saúde, v. 12,
Melo;
n. 2.
BARRETO,
Luis Paulo
Diniz.

STEFFENS,
Revista de
João Paulo;
Classificação das doenças e
Odontologia
condições periodontais e peri- MARCANTONI
da UNESP,
O,
implantares 2018: guia prático e
v. 47, n.
Rosemary
pontos-chave.
4,
p.
189-197.
Adriana Chiérici.

Destacou-se que o sistema de classificação
Revisar os aspectos
recentemente proposto para doenças e
importantes do diagnóstico
condições periodontais foi baseado nas
periodontal em uma
melhores evidências disponíveis. O sistema
abordagem contemporânea
leva a uma implicação prática que enfatiza
e procurar estabelecer
a importância de entrevistar o paciente,
desafios para melhorar o
fazer um mapeamento periodontal
diagnóstico periodontal,
2020
completo e solicitar qualquer imagem e
especialmente na América
outros exames complementares
Latina.
necessários.
A nova classificação abrange todas as
doenças e condições periodontais e periimplantares, incluindo a definição de
saúde periodontal, a reorganização das
Discutir pontos não
doenças e condições gengivais não
resolvidos da classificação
induzidas por placa, a inclusão
periodontal de 1999, que
de
doenças
e condições sistêmicas que
culminaram com uma nova
afetam
o
tecido
periodontal de suporte,
2018 classificação das doenças
as bases para o tratamento de retração
periodontais.
gengival, a substituição de termos
periodontais e a introdução de uma nova
classificação para doenças e condições
peri-implantares.
Delineou-se que para as condições
periodontais, há três grandes grupos:
Saúde Periodontal, Condições e Doenças
Elaborar um guia prático
para a nova classificação, Gengivais; Periodontite; Outras Condições
que Afetam o Periodonto; todos com suas
elencando os principais
2018
pontos dos relatos de
respectivas subdivisões. Para as condições
consenso dos grandes
peri- implantares, estas foram divididas em:
grupos.
Saúde Peri-Implantar; Mucosite PeriImplantar; Peri- Implantite; Deficiências nos
Tecidos Peri- Implantares Moles e Duros.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A periodontia é uma ciência em evolução nas suas classificações e com o
intuito de englobar e modernizar conceitos, as doenças periodontais apresentam
características multifatoriais e complexas, dependentes de fatores locais e sistêmicos.
Os estudos demonstraram a real necessidade de modificação da classificação
das doenças e condições periodontais anteriormente vigente, em detrimento da
classificação atual, e a importância da inclusão das condições e das patologias periimplantares, que até então não estavam incorporadas.
Portanto, a nova classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares amplia as possibilidades de diagnósticos e intervenções, além de elevar
as possibilidades de estudos para uma melhor empregabilidade desses conceitos na
prática clínica.
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RESUMO: Neste ensaio, descrevemos o Atendimento Online via WhatsApp -ATO-ZAP
no contexto da APS em área com iniquidades sociais no Distrito Federal, Brasil. São
elencados dados administrativos levantados em UBS de área urbana da região, com
dados ilustrativos de triagem e acolhimento presenciais e dados de atividade online
via WhatsApp. Por fim, descrevemos sugestões operacionais para incorporação por
equipes da ESF, incluindo aspectos de organização do serviço, aparelhos telefônicos
e aplicativos para otimização dos atendimentos. No âmbito da pandemia de COVID19, observa-se um aumento considerável na pressão assistencial e redirecionamento
das equipes, o que gera dificuldade de acesso e perdas de seguimento. Com base
nas demandas que chegaram a uma UBS do Distrito Federal, por experiências de
epidemias prévias (como epidemias de dengue), as quais exigiram elevada eficiência
no serviço para uma demanda assistencial que superou a capacidade operacional da
unidade, criou-se uma ferramenta para garantir acesso, manter a longitudinalidade do
cuidado e evitar exposições desnecessárias a situações de risco de infecção, o
Atendimento Online por WhatsApp (-ATO-ZAP).A experiência documentada na
unidade evidenciou boa resolutividade e elevada satisfação para resolução de
demandas, como renovação de receitas e avaliação de exames complementares. O
intuito do -ATO-ZAP não é a substituição da consulta médica, mas servir como um
meio resolutivo e eficaz de se diminuir a sobrecarga da assistência na APS do Distrito
Federal. É destacado o potencial existente na implementação do atendimento on-line
por WhatsApp em outras equipes para obtenção de uma maior quantidade de dados
sobre a ferramenta e impacto em toda a rede de atenção à saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Acesso; Acolhimento; E-health; Estratégia saúde da família;
mídias sociais.
ABSTRACT: In this essay, we describe the Online Care via WhatsApp -ATO-ZAP in
the context of PHC in an area with social inequities in the Federal District, Brazil. We list
administrative data collected in PHUs in urban areas of the region, with illustrative data
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on face-to-face triage and reception, and data from online activity via WhatsApp. Also,
e describe operational suggestions for incorporation by ESF teams, including aspects
of service organization, telephone devices, and applications to optimize care. In the
context of the pandemic of COVID-19, there is a considerable increase in assistance
pressure and redirection of teams which generate a difficulty of access and loss of
follow-up. Based on the experience of a UBS in the Federal District acquired during
previous epidemics (such as the dengue epidemics), in which the demand exceeded
the operational capacity of the unit, a tool was created to ensure access, maintain the
longitudinality of care, and avoid unnecessary exposure to situations of risk of infection,
the Online Care through WhatsApp (-ATO-ZAP).The experience documented in the
unit showed good resoluteness and high satisfaction for resolving demands, such as
renewal of prescriptions, and evaluation of complementary tests. The purpose of the ATO-ZAP is not to replace the medical consultation, but to serve as a resolute and
effective way to reduce the overload of care in the PHC of the Federal District. It
highlights the potential of implementing the online service by WhatsApp in other teams
in order to to obtain a greater amount of data about the tool and its impact throughout
the health care network.
KEYWORDS: Access to Health Services; E-health; Family health strategy; Social
media.
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1. INTRODUÇÃO - DE ONDE FALAMOS

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial de
atendimento em saúde, em especial para sistemas de saúde públicos e universais (1).
No Brasil o modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF) acumula evidências
favoráveis de acesso e resolutividade (2). No Distrito Federal (DF), o modelo ESF é o
usado por toda a APS desde 2017, e há fragilidades relacionadas tanto à pressão
assistencial quanto à cobertura, apesar dos avanços vindos da conversão para
modelo único (3).
Esse cenário de potencial e de desafio foi agravado com a pandemia da
COVID- 19 (4): o acesso aos serviços passou a ter flutuações relacionadas (I) às
ondas de pico de incidência, (II) ao nível de incidência basal elevado, de forma
específica no Brasil, (III) desfalque de equipe e (IV) ajustes de fluxo de serviço de
forma a evitar aglomerações e isolar sintomáticos respiratórios (5), entre outros.
Nesse contexto, ficou sob maior risco a oferta de cuidado contínuo, integral e
longitudinal oferecido sem barreiras de acesso (6).
Com atividades na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e na
Universidade de Brasília (UnB) desde 2016, a Escola de Pacientes (EP-DF) é
estratégia de educação permanente, educação em saúde e formação em saúde (7–
9), sendo contabilizados mais de mais de 28.000 atendimentos médicos e
enfrentamento de diferentes pressões assistenciais (FIGURAS 1 E 2)
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FIGURA 1. Atendimentos médicos totais de 2016-Fevereiro a 2021-Agosto

FIGURA 2. Atendimentos médicos semanais de 2016-fevereiro a 2021-agosto

A região das atividades da Unidade Básica de Saúde (UBS) deste ensaio
possui difícil regularização, uma vez que possui situação fundiária complexa com
terras pertencentes à união, desapropriadas e não apropriadas (10). A população
urbana possui idade média de 28 anos, sendo majoritariamente feminina e
corresponde a 50,3% dos 62.208 mil habitantes, dos quais 76% dependiam
exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2018.
A renda domiciliar da cidade foi de 2.911,2 (cerca de 931,9 por pessoa), com
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desigualdade aferida por índice de Gini de 0,47 e renda por pessoa de 0,5 (10).
Pessoas com celulares pré-pagos são predominantes na população (cerca de 81%),
seguidos por indivíduos com contas pós-pagas cerca de 34,5% e por último pessoas
com número de telefone fixo (10%).
No que diz respeito ao acesso à internet, 77,1% declararam se conectar por
meio próprio pelas redes 3G ou 4G, com 6,9% fazendo por meio de outra pessoa;
43,4 informaram ter acesso por meio de banda larga própria, com 5,4% fazendo por
meio de outra pessoa (10).
Assim, nota-se o potencial da internet para atuação dos serviços de saúde com
a comunidade. O foco em incorporação racional de tecnologias, em especial
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS), está alinhado com diretrizes para
otimização do trabalho da ESF (11).
Ademais, a inovação com monitoramento e avaliação pode ser usada para
aumentar a proximidade da ESF com a população da área adstrita, estando alinhada
com o objetivo de aproximar o serviço de saúde da vida das pessoas (1). Além do
potencial das TICS frente a distâncias geográficas (12), as TICS também têm potencial
para integração de diferentes níveis de atenção na saúde e fortalecimento do vínculo.
O caráter virtual dessa aproximação ganhou força com a mudança de
paradigma trazida pela COVID (13). Essa aproximação tem potencial especial na ESF,
ao cumprir critérios do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ), também composto por estratégias de qualificação,
monitoramento e avaliação
(14) Embora potencializadas no contexto da COVID (15), às ferramentas
virtuais de e- health também beneficiam em potencial outras demandas e
necessidades em saúde, em especial doenças crônicas não transmissíveis (16).
Como descrito abaixo, a adequada resolução dessas demandas é crucial para a oferta
regular de serviço, em especial quando são necessários fluxos relacionados à COVID19.
Focado na resolução de demandas de maior potencial de resolução na
modalidade online, o Atendimento -ATO-ZAP- seguiu a mesma estratégia de resolução
de demandas administrativas usadas previamente para epidemias de dengue:
Acolhimento Tático- Operativo -ATO (5,7), com resolução administrativa de demandas
relacionadas a renovação de receituário, relatórios e resultados de exame.
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Diagnóstico de demanda - Triagem e acolhimento presenciais

Para ilustrar o perfil de demanda durante a pandemia de COVID-19, foi
realizado levantamento de dados administrativos para diagnóstico de demanda de uma
UBS do DF. A UBS em questão conta com três equipes de saúde da família. A coleta
de dados ocorreu durante três turnos (dois de cinco horas e um de quatro), somando
um total de 14 horas de funcionamento da UBS.
As informações foram sistematizadas com as seguintes informações: idade,
sexo, tipo de demanda (agendamento ou demanda espontânea), motivo da consulta e
classificação de prioridade. Posteriormente foi feita a categorização das demandas de
acordo com a Classificação Internacional da Atenção Primária (CIAP-2).
O período analisado foi durante a pandemia de COVID-19, sendo possível
analisar os fluxos de atendimento com a seguinte organização da UBS (5): uma equipe
era responsável por atender as demandas de pacientes com queixas respiratórias;
enquanto as duas outras equipes eram responsáveis pelos atendimentos das
demais queixas da unidade, de acordo com escalas de serviço pré estabelecidas.
Foi registrado um total de 106 atendimentos, sendo 37 deles de demandas
respiratórias - classificadas com o código R29 do CIAP-2 (sinais/sintomas do aparelho
respiratório). Para ilustrar as demandas foram gerados gráficos com os dados
coletados (GRÁFICOS 1 a 5). Os gráficos gerados contêm informações sobre:
demanda por capítulo do CIAP-2, demanda por faixa etária, demanda por sexo e tipo
de demanda (aguda ou não aguda).
A fim de melhor ilustrar os principais motivos de consulta foram detalhados em
uma tabela os códigos do CIAP-2 referentes aos 4 principais motivos de procura do
serviço de saúde.
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GRÁFICO 1. Demanda da UBS por capítulo do CIAP-2

TABELA 1. Principal motivo de procura pela UBS

CATEGORIA CIAP-2

PROCEDIMENTOS

GERAL E INESPECÍFICO

N° POR
CATEGO
RIA
21

11

CIAP-2

N° POR
CIAP-2

-30: Exame médico/aval de saúde
-50:
Medicação/prescrição/renovação/injeção
-59: Outros procedimentos
terapêuticos/pequena cirurgia NE

3

-61: Resultado de exame/teste

9

A01: Dor generalizada/múltipla

2

A29: Outros sinais ou sintomas gerais

1

A80: Lesão traumática/acidente NE

1

A92: Alergia/reação alergica NE

2

5
4

2

A97: Sem doença

3

A98: Medicina preventiva/manutenção de
saúde
MÚSCULO-ESQUELÉTICO
10

1

L01: Sinais/sintomas pescoço
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RESPIRATÓRIO

37

L03: Sinais/sintomas região lombar

3

L14: Sinais/sintomas coxa/perna

3

L19: Sinais/sintomas musculares NE

1

L20: Sinais/sintomas articulações NE

2

R 29: Sinais/sintomas ap. respiratório,
outros

37

GRÁFICO 2. Demanda por faixa etária

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, p. 92930-92947 jul. 2021 ISSN: 2525-8761

207

GRÁFICO 3. Demanda por sexo

GRÁFICO 4. Tipo de demanda, considerando os atendimentos realizados no bloco
respiratório.
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GRÁFICO 5. Tipo de demanda, excluindo os 37 atendimentos realizados no bloco respiratório

Observa-se que parcela considerável dos atendimentos realizados na unidade
são classificados na seção “procedimentos” do CIAP-2 e os principais motivos são
prescrição/renovação de medicações ou avaliação de resultados de exames. Em um
contexto de elevada pressão assistencial, o direcionamento de recursos da unidade
para atender essas demandas pode comprometer a abordagem de situações de maior
urgência ou promover a saturação do serviço. Além disso, no contexto da pandemia
de COVID- 19, nota-se maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, com perdas
de seguimento e maior risco de infecção pela doença, ocasionado pelos acessos
frequentes à unidade de saúde.
Além das ondas de COVID-19 e demanda reprimida, é importante observar
também que a própria vacinação para COVID-19 também traz desfalque de equipe
assistencial, tendo em vista que há a sua fragmentação para as aplicações de vacinas.
Dessa forma, há sobrecarga tanto para os que foram deslocados para vacinação
quanto para os que não foram, com diferentes pressões em cada serviço, como um
possível processo de burnout atrelado à somatizações.
Portanto, o uso de ferramentas que permitam o estabelecimento de um fluxo
mais dinâmico e que evite visitas desnecessárias à UBS se faz necessário. Nesse
contexto, foi implementado e desenvolvido o Atendimento Online via WhatsApp,
Atendimento - ATO-ZAP-, sendo que os gráficos 6 e 7 ilustram os números de
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atendimentos adicionais aos presenciais (adicional de 311 atendimentos):
GRÁFICO 6. Atendimentos online - Total

GRÁFICO 7. Atendimentos online - distribuição por dia

Implementação do Atendimento Online via WhatsApp - ATO-ZAP
Para garantir o funcionamento da ferramenta, alguns passos devem ser
contemplados, em especial: (I) pactuação com a equipe acerca da importância e do
potencial do recurso, (II) adoção de práticas que permitam a proteção das informações
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e (III) a garantia de que os dados do atendimento online estejam seguros e de acordo
com a Lei nacional 13.709 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
O uso de chip pré-pago viabiliza o uso de número de WhatsApp sem
necessidade de financiamento de linha telefônica pós paga. Tal chip também
possibilita que um novo número seja rapidamente obtido pela equipe em caso de
perda, roubo, afastamento, licenciamento ou remoção de servidores que estivessem
de posse do chip físico. No mesmo sentido, também é necessário o uso de
organizador de contatos que possibilite o registro dos contatos de forma segura e em
nuvem.
O uso no dia a dia também se beneficia da utilização de abas alternadas de
navegador para login no WhatsApp Web - a exemplo de Google Chrome ou Mozilla
Firefox.
As curvas de aprendizado podem se beneficiar da presença de alunos no
serviço, particularmente nos quesitos de acesso online e alternância de abas.
A implementação do Atendimento -ATO-ZAP depende da distribuição de
códigos impressos para viabilizar o acesso ao recurso e evitar que a quantidade de
tentativas de contato supere a capacidade operacional do serviço. Os códigos podem
ser ofertados em 2 momentos: na triagem, caso seja identificado que se trata de uma
demanda que não exige abordagem imediata; ou ao final da consulta, para evitar idas
ao serviço em momentos de elevada demanda com o objetivo de abordar questões
que podem ser resolvidas inicialmente pelo Atendimento -ATO-ZAP. O uso de códigos
impressos protege a territorialização e reforça o vínculo do atendimento ao cadastro
no e-SUS para a população da área adstrita.
Vale lembrar que o foco da proposta é resolver demandas como renovação de
receitas, avaliar resultados de exames, fornece relatórios médicos e também é
possível otimizar orientações e avisos de regulação de consultas e exames. Não se
deve utilizar o Atendimento -ATO-ZAP com intuito de substituir a consulta médica.
A proposta do Atendimento -ATO-ZAP reestrutura a resolução de parte da
demanda do serviço, permitindo adequação dos recursos técnicos possíveis de serem
oferecidos às necessidades e demandas da população. Entre os efeitos dessa
reestruturação, estão a diminuição da aglomeração e trânsito de pacientes em
múltiplas tentativas de acesso à UBS, além de organização do processo de trabalho
com menor desgaste e potencialmente menor adoecimento da equipe. Ainda que com
base teórica e normativa fortes, a transferência desse conhecimento teórico para
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prática essencial não é simples, e necessita de adaptações constantes (17).
Um exemplo de ajuste necessário foi a limitação de Atendimento -ATO-ZAP
vinculado a envio de foto de comprovante de busca da UBS com constatação de
cadastro atualizado. Esses códigos do WhatsApp para atendimento não são
perpétuos, sendo pontuais até que se obtenha a resolução clínica dos problemas do
paciente. Caso o paciente necessite entrar em contato novamente com o médico ele
vai precisar de outro código, conforme exemplificado abaixo e disponível para
impressão no formato de 9 códigos por página impressa (FIGURA 3):
FIGURA 3 – Códigos Atendimento -ATO-ZAP com data em branco, exemplo de 9 códigos por folha
impressa e versão final recortada.

No contexto de sobrecarga assistencial, é importante articular o resultado de
exames de investigação complementar, especialmente para pré-natal e doenças
crônicas não transmissíveis. A articulação adequada desses grupos evita sobrecarga
na UBS, aglomerações ou múltiplas idas e vindas dos usuários ao serviço.
O contato por WhatsApp, além de facilitar acesso, também pode fortalecer
vínculos e fortalecer atividades de educação em saúde.
Em caráter ilustrativo, o levantamento de satisfação realizado no pósatendimento durante a semana prévia a esta publicação teve taxa de retorno de nota
de atendimento em 45% dos casos, com média 9,4 (notas variando de 7 a 10).
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O POLO DE PESQUISA DA EP-DF

A fim de possibilitar a transferibilidade do conhecimento teórico para a prática
assistencial, há que se considerar que a migração do conhecimento não corresponde
simplesmente à transladação desse. Assim, é necessário torná-lo refinado e ajustável
às condições da prática (17) .
É nesse aspecto que as atividades regulares de grupo de pesquisa são
diferenciais para desenvolvimento de estratégias adequadas ao serviço. A composição
e manutenção de rede de pesquisa requer amparo financeiro, tecnológico e uma nova
disposição dos integrantes dos grupos de pesquisa para senso de coletividade, de
participação e de compromisso com a interdisciplinaridade (17), e especificamente
para a EP-DF os registros públicos são indicados na Figura 4.
FIGURA 4. Gastos da EP-DF de 2016 a 2021

A formação de grupos de pesquisa envolve atividades técnico-administrativas
que permitem o favorecimento da transferibilidade, com objetivos de prover recursos
humanos e materiais em quantidade e qualidade, incentivar atitudes de
comprometimento com a transferibilidade e elaborar um plano de educação para a
capacitação profissional (17).
Nesse contexto, o polo de pesquisa da EP-DF conta atualmente com mais
de 60.000 minutos de pesquisa, com metodologia própria de desempenho e
produtividade, incluindo geração de valor durante processos e adequação de versões
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sequenciais na lógica de melhor custo-benefício do teorema de Pareto (FIGURA 5).
FIGURA 5. Tempo de pesquisa EP-DF de 2016-Feveriro até 2021-Agosto

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste ensaio, foi destacado o potencial da estratégia do Atendimento -ATOZAP em contextos de pressão assistencial aumentada, desfalque de equipe e
distanciamento social. Em tempos de COVID-19, esses desafios se beneficiam de
soluções inovadoras, em especial as que tenham documentação de implantação
inicial com sucesso.
É importante fazer ajustes que tragam viabilidade econômica para
implementação do sistema, incluindo uso de plataformas gratuitas e protegidas por
senha para registro de contatos e envio de mensagens e otimização de aparelhos
telefônicos disponíveis. Ressalta-se a importância de proteção dos dados em
conformidade com a Lei nacional 13.709 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD).
Para ajuste do fluxo de trabalho, reuniões de equipe periódicas e resolutivas
também são importantes, aproximando e envolvendo todos os profissionais da ESF,
em especial os profissionais de atendimento e dos profissionais responsáveis pela
triagem e acolhimento, além de agentes comunitários de saúde. Para ajustes
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menores, o próprio WhatsApp da equipe ou da unidade pode servir para repactuação.
Por fim, considerando todos os fatores elencados dentro de atributos de
necessidade, conveniência, relevância e oportunidade, fica claro o potencial de
incorporação institucional do projeto, com ajustes necessários ao longo das fases de
implementação.
https://www.escoladepacientes.com/profissionais/ato-zap
POLO PRECEPTORIA
https://www.escoladepacientes.com/polo-preceptoria
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CAPÍTULO 16
A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO FERRAMENTA
INTEGRAÇÃO DOS NOVOS PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO BÁSICA
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RESUMO: Toda mudança de local de trabalho traz reflexões importantes para quem
chega em uma nova realidade e também para quem já está inserido em um espaço e
que contará com um novo colaborador. Integrar um trabalhador da área da saúde em
sua nova perspectiva é muito importante para o bom rendimento de sua função e
também para praticar algo tão necessário em unidades de saúde, que é o acolhimento.
Neste sentido, debatemos que uma ferramenta poderosa e à disposição do Sistema
Único de Saúde (SUS), a Educação Permanente em Saúde, poderia ser considerada
para facilitar esses trâmites e promover uma integração apropriada na chegada de
novos profissionais em uma equipe multidisciplinar. Desta forma, consideramos que
esse mecanismo pode trazer benefícios que ultrapassam a acolhida humanizada deste
trabalhador, mas que também possibilita um melhor entendimento deste sobre a sua
rotina, proporciona um clima organizacional sadio as aspirações do grupo e diminui
as relações de poder.
PALAVRAS CHAVE: Atenção Básica, Educação Permanente em Saúde, Integração.
ABSTRACT: Every change of workplace brings important reflections for those who
arrive in a new reality and also for those who are already inserted in a space and who
will have a new collaborator. Integrating a healthcare worker in his new perspective is
very important for the good performance of his function and also to practice something
so necessary in healthcare units, which is the reception. In this sense, we discussed
that a powerful tool available to the Unified Health System (SUS), the Permanent
Health Education, could be considered to facilitate these procedures and promote an
appropriate integration of new professionals in a multidisciplinary team. Thus, we
consider that this mechanism can bring benefits that go beyond the humanized
welcome of this worker, but that it also enables a better understanding of this worker
about his routine, provides a healthy organizational climate to the aspirations of the
group and decreases power relations.
KEYWORDS: Primary Health Care, Continuing Education in Health, Integration.
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1. TEXTO

Um dos processos mais delicados na hora de se colocar um profissional em
seu local de trabalho é fazer uma boa integração. Quando essa adaptação é feita por
meio de procedimentos que respeitem o novo colaborador e todos os demais
trabalhadores que estarão ao seu redor, dificilmente teremos dessabores com relação
a hierarquização, relações interpessoais e disputa de poder. Já quando esse
mecanismo não é tido como prioridade ou falhas neste processo acontecem no
“lançamento” de um novo colaborador em seu espaço de trabalho, fica difícil fazer
qualquer previsão positivista sobre o clima organizacional (HILBERT, DUARTE,
MILARÉ, 2011).
Se transferirmos essa preocupação para um ambiente de saúde pública, os
cuidados com relação a essa integração do profissional precisam estar ainda mais
claros. O problema é que muitas das vezes não vemos esse processo como sendo
uma prioridade de gestão em secretarias de saúde, e quando um trabalhador é
colocado para desempenhar suas atividades com poucas informações sobre a sua
rotina, o território em que irá colaborar, quem são os seus pares e qual o papel de
cada um nestes espaços, deixar que ele descubra essas informações sozinho
tenciona ainda mais as relações.
Soma-se a isso rotinas exaustivas de trabalho, redução de equipes e territórios
cada vez mais populosos dentro do território de uma Unidade Básica de Saúde e o
que temos é um cenário bem desafiador. Se todo esse horizonte fica poluído com
tantos percalços, imagina se acrescentarmos a situação de uma pandemia sem
precedentes no dia-dia destes profissionais. Estamos de frente a uma perspectiva tão
potente e provocadora ao mesmo tempo que se torna encantador sugerir e fazer
discussões neste processo (MEDINA et al., 2020).
Uma forma de trazer um novo colaborador para perto da equipe, minimizando
os efeitos de uma falta de integração ou uma integração malsucedida, seria a
incorporação da prática da Educação Permanente em Saúde (EPS) para dentro
destes ambientes. Quando deslumbramos essa política do Sistema Único de Saúde
(SUS) sendo feita, criando espaços de discussão e aproximando colaboradores,
temos uma quebra no paradigma de que as relações de poder sempre tencionaram
a rotina de uma unidade de saúde (NAVARRO, GUIMARÃES, GARANHANI, 2013).
Quando a prática da EPS se transforma um procedimento padrão de troca de
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saberes entre os colaboradores inseridos nestes espaços, o que temos é mais
do a possibilidade de uma integração bem-feita para novos colaboradores, mas é o
aprendizado novos e diversos tipos de conhecimento sendo compartilhados. Mais do
que isso, esse é o momento ideal para que o trabalhador possa aprender ou somar
experiências que ele pouco teve acesso durante a sua formação profissional ou até
mesmo acadêmica. (CARVALHO, PADILHA, SAMPAIO, 2021).
A Educação Permanente em Saúde, assim como a Educação Popular de Paulo
Freire, vem para tornar horizontal o processo de formação para o trabalho,
condicionando todos os profissionais em uma mesma posição, respeitando o
conhecimento prévio de cada ator e tornando-os, em sua totalidade, protagonistas
desta troca. É neste momento que a mágica acontece, permitindo que
multidisciplinaridade presente destes locais seja a cereja do bolo para o ganho
educacional de cada um (MENEZES, SILVA, TORRES, MIRANDA, 2018).
Trazer a EPS para a rotina das unidades de saúde em todo o país é permitir
fazer construções poderosas no âmbito do pertencimento dos profissionais junto ao
seu local de trabalho, é criar laços fundamentais para prática eficiente e responsável
de sua atribuição, é mudar o clima organizacional para o melhor rendimento da equipe
e é criar um ambiente seguro e saudável para o aprendizado continuo. Quando
tivermos esse cenário sendo referência nestas unidades, “lançar” um novo
colaborador para uma nova oportunidade profissional será menos impactante e mais
construtivo e humano (GARCIA et al., 2019).
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RESUMO: A pandemia do novo Coronavírus causou grandes repercussões
socioeconômicas e na saúde pública, levando a sociedade a se adaptar a uma
realidade que inclui isolamento social e rotina de teletrabalho. Contudo, os
profissionais de saúde possuem uma posição fundamental no combate a pandemia,
estando constantemente expostos ao vírus. Além disso, o esgotamento físico e mental
aos quais estão expostos, faz com que muitos desenvolvam a Síndrome de Burnout.
Este estudo analisou os aspectos do processo de desenvolvimento de Burnout pelos
profissionais da saúde em virtude da pandemia da Covid-19. Foi realizada revisão
integrativa da literatura nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e
PUBMED, com os descritores “COVID-19”, “Burnout”, “Saúde do Trabalhador” e
“Profissional da saúde”. A amostra foi composta por 44 artigos analisados por seu
conteúdo com base em três núcleos temáticos. Quando abordados os impactos no
processo de saúde e doença, a 48% dos artigos apontaram a depressão, 45% Burnout
e 41% estresse. Quanto a promoção da saúde, 64% apresentaram propostas de
intervenções preventivas em relação à doença mental e 59% o fornecimento de
suporte emocional. Quanto aos fatores determinantes sociais da saúde, 50%
destacaram o aumento da carga de trabalho, 64% o fato de ser profissional da área
da saúde e 31% o esgotamento físico e mental. Dessa forma, faz-se necessário a
implementação de estratégias de promoção de saúde no âmbito desses
trabalhadores, com o intuito de minimizar os efeitos físicos e emocionais vivenciados
por eles, e assim, melhorar a qualidade do serviço prestado.
PALAVRAS CHAVES: Burnout; Covid-19; Saúde do Trabalhador.
ABSTRACT: The new Coronavirus pandemic caused major socioeconomic and public
health repercussions, leading society to adapt to a reality that includes social isolation
and routine telework. However, health professionals have a fundamental position in
the fight against the pandemic, being constantly exposed to the virus. In addition, the
physical and mental exhaustion to which they are exposed, causes many to develop
Burnout Syndrome. This study analyzed aspects of the Burnout development process
by health professionals due to the Covid-19 pandemic. An integrative literature review
was carried out in the Virtual Health Library (BVS) and PUBMED databases, with the
descriptors “COVID- 19”, “Burnout”, “Worker's Health” and “Health Professional”. The
sample consisted of 44 articles analyzed for their content based on three thematic
cores. When addressing the impacts on the health and disease process, 48% of the
articles pointed to depression, 45% Burnout and 41% stress. As for health promotion,
64% presented proposals for preventive interventions in relation to mental illness and
59% the provision of emotional support. As for the social determinants of health, 50%
highlighted the increase in workload, 64% the fact of being a health professional and
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31% the physical and mental exhaustion. Thereby, it is necessary to implement health
promotion strategies within these workers, to minimize the physical and emotional
effects experienced by them, and thus improve the quality of the service provided.
KEYWORDS: Burnout, Codiv-19, Occupational Health.
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1. INTRODUÇÃO

Em diferentes períodos históricos são identificados surtos sanitários mundiais,
que ocorrem ciclicamente e causam grande impacto na sociedade. Pode-se destacar
a gripe espanhola, ocorrida no século XX, que causou a superlotação dos hospitais,
falta de medicamentos, ausência de estrutura básica e outros tantos déficits não
mensuráveis. Tão similar a este grave surto epidemiológico, ocorre, atualmente, outro
colapso no sistema de saúde, designado como Covid-19. Desencadeando proporções
de infecções devastadoras em um curto período, a Covid-19 levou a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declará-la como uma emergência de saúde pública mundial,
sendo caracterizada como uma pandemia.1
O Coronavírus associado a Covid-19 apresenta uma alta transmissibilidade,
especialmente, em locais fechados e hospitais. Assim, a maioria dos trabalhos
passaram a ser realizados de forma remota com o objetivo de diminuir a curva de
transmissão do vírus. Por outro lado, os profissionais de saúde foram convocados a
permanecer na linha de frente, cumprindo longas jornadas de trabalho com o intuito de
combater a doença.2,3 Os profissionais da saúde enfrentam sofrimentos psicológicos
adicionais perante esse novo desafio. Alguns fatores que contribuem para esta
demanda psicológica são o esforço emocional para lidar com o número crescente de
pacientes, a carência de equipamentos de proteção individual, aumentando o medo
de exposição ao vírus, a ausência de equipamentos essenciais para os pacientes
críticos e a ansiedade ao lidar com um meio de trabalho repleto de pressões.3,4
A interação do homem com o trabalho é consequência da associação entre
ações e condições, e as atividades exercidas podem levar a ocorrência de diversas
doenças físicas, transtornos mentais e enfermidades. A Síndrome de Burnout está
entre estas enfermidades e se manifesta, especialmente, em pessoas cuja profissão
exige envolvimento interpessoal direto e intenso, como em profissionais da área da
saúde, causando esgotamento e exaustão profissional.5
Burnout foi inserida, em 2019, pela OMS na Classificação Internacional de
Doenças (CID-11) como uma síndrome crônica ocupacional, constituída por três
dimensões independentes, que podem se relacionar entre si. A primeira é a exaustão
emocional, marcada pela falta de entusiasmo e energia. A segunda é a
despersonalização, caracterizada pela insensibilidade emocional, que reflete o
desenvolvimento de atitudes frias, culminando em desumanização e intolerância. A
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última dimensão é a falta de realização no trabalho, fazendo os indivíduos vivenciarem
situações de insuficiência e baixa autoestima.6
Está relacionado com diversas consequências, como graus elevados de stress,
ansiedade, adoecimento físico e mental, e possíveis erros de execução que
atormentam a autoestima e a realização profissional, colocando em risco a qualidade
do serviço executado.7 Ademais, provoca a redução das defesas do organismo e, com
isso, impacta de forma negativa o sistema imunobiológico, tornando-o mais propenso
a doenças infecciosas exteriores, visto que, um sistema imunológico mais fraco irá
prolongar a duração das infecções uma vez contraídas, e podem até mesmo causar
situações agravantes.5
Estudos demostram que devido a pandemia da Covid-19, houve um impacto
universal da doença em termos de esgotamento psicológico e físico dos profissionais
de saúde. Ou seja, perante esse novo contexto de indefinições, a pandemia acarretou
o aumento da Síndrome de Burnout nos profissionais da área da saúde.3 Em pesquisa
recente acerca dos profissionais de saúde expostos ao estresse do enfrentamento da
Covid-19, constatou-se que, de um total de 3.613 profissionais, nos quais, 2.932 eram
médicos, 79% foram acometidos pela Síndrome de Burnout. Já no grupo de 457
enfermeiros, o percentual teve uma leve queda para 74% e dos 224 técnicos de
enfermagem, esse percentual foi de 64%.8
Portanto, mesmo a Síndrome de Burnout sendo frequente na área da saúde,
houve um aumento significativo da apreensão a esta síndrome entre os profissionais
da área, especialmente perante a dependência da população em relação ao
atendimento dos mesmos para superar a pandemia.3 Neste escopo, torna-se relevante
o olhar para a saúde mental dos profissionais de saúde, posto que a efetividade do
trabalho destes depende de seu bem-estar, bem como qualidade de vida e,
consequentemente, interferirá na assistência prestada aos pacientes. Desta forma,
esse trabalho teve por finalidade analisar os aspectos envolvidos no processo de
desenvolvimento da Síndrome de Burnout pelos profissionais da saúde em virtude da
pandemia da Covid-19, bem como discutir suas consequências no processo de saúde
e doença e na promoção da saúde destes profissionais.

2. MÉTODO

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, utilizando-se as bases de
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dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PUBMED, sendo rastreadas 153
publicações com os descritores “Covid-19”, “Burnout”, “Saúde do Trabalhador” e
“Profissional da saúde”. Destas, 26 foram excluídas por não atenderem ao critério de
“texto completo disponível online”, resultando em 127 estudos para análise. Após
leitura dos textos, verificação de concordância da temática, do tipo de publicação e
exclusão das publicações duplicadas, a amostra final foi composta por 44 artigos.
Os dados foram analisados por seu conteúdo e categorizados de acordo com
os núcleos temáticos “Determinação Social da Saúde”, “Promoção da Saúde e
Prevenção” e“Impacto no processo de saúde e doença”. Na análise temática os dados
são avaliados classificando-se o material com base no tema como núcleo de sentido,
tendo sua presença um significado para o objeto analítico, permitindo que o
pesquisador apreenda a visão social de mundo por parte dos sujeitos, autores do
material textual em análise. O processo de explicitação, sistematização e expressão
do conteúdo gerado pela análise de conteúdo é organizado em três etapas, as quais
são realizadas em conformidade com três polos cronológicos de pré-análise,
exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

3. RESULTADOS

Na amostra, todos os artigos abordaram os impactos no processo de saúde e
doença, sendo que 48% se referiram à ansiedade; 45% fizeram alusão à depressão;
41% discorreram sobre o estresse; 34% abordaram o Burnout; 25% dissertaram sobre
a sensação de medo em relação ao risco de infecção pela Covid-19, sendo que 20%
referiram a escassez de EPI; 23% versavam sobre o transtorno de estresse póstraumático e 18% abordaram a insônia.
Quando abordado a categoria de promoção da saúde e prevenção, 39 (88%)
estudos abordaram a temática, dos quais 64% apresentaram como proposta
intervenções preventivas em relação à saúde mental e 59% se referiram ao
fornecimento de suporte emocional para profissionais de saúde; 23% abordaram a
necessidade de fornecimento de equipamento de proteção individual e 10%
enfatizaram o incentivo à realização de pesquisas futuras sobre o tema.
Quanto a categoria dos fatores de determinação social da saúde, 26 (59%)
estudos abordaram a temática, dos quais, 46% apontaram a profissão na área da
saúde como fator preponderante, e 12% destacaram o fato de ser do sexo feminino. Dos
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fatores relacionados ao trabalho, 50% apontaram o aumento da carga de trabalho; 31%
o esgotamento físico e mental; 12% a escassez de EPI e a falta de apoio psicológico;
e 15% citaram condições como a qualidade inferior do atendimento prestado, aumento
de erros médicos, menor produtividade e treinamento insuficiente. Dos fatores
relacionados às redes sociais e comunitárias, 12% referiram o medo de contaminação
familiar e auto contaminação, isolamento social e a discriminação e estigma social.

4. DISCUSSÃO

A pandemia global SARS-CoV-2 submeteu os profissionais da saúde a um alto
risco de infecção por meio da exposição direta no local de trabalho, juntamente com
o aumento da carga de trabalho e estresse psicológico. A literatura sugere que a
equipe médica que trata pacientes com Covid-19 relata altos níveis de ansiedade,
grande vulnerabilidade ao estresse, insônia e depressão.8,9,10. A cronicidade do
estresse e/ou ansiedade no contexto clínico leva a exaustão física e emocional,
caracterizadas pela Síndrome de Burnout, podendo afetar seriamente o desempenho
médico e comprometer os resultados do paciente.8,10,11
A Síndrome de Burnout é caracterizada pela exaustão emocional,
despersonalização e diminuição da realização pessoal, em resposta às fontes
crônicas de estresse. É identificado como um fenômeno comum entre muitos
profissionais, mas com maior incidência em trabalhadores que têm contato direto com
pessoas.12,13,14 O cenário de alto índices de estresse, vinculado aos acontecimentos
no contexto da pandemia, ocasiona um esgotamento ocupacional que alude a falta de
capacidade do trabalhador de se (re)adaptar às demandas existentes no trabalho.
Esse conjunto de perturbações de cunho psicológico chegam a transpor as
capacidades físicas e psíquicas do sujeito para enfrentar as solicitações do novo
ambiente de trabalho.15
Ademais, o profissional, mesmo com problemas de saúde mental, não costuma
se afastar do ambiente de trabalho, ocorrendo assim o fenômeno de presenteísmo,
caracterizado pela redução da capacidade de concentração e aumento da
probabilidade de ocorrência de erros na assistência ao paciente. A consequência
desses atos é refletida em prejuízos no atendimento humanitário, função primordial do
profissional da saúde.16
Os profissionais de saúde, por estarem expostos diretamente aos pacientes
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infectados, integram um grupo de risco para a Covid-19, adquirindo alta carga viral.
Os médicos e enfermeiros da linha de frente tendem a encarar demandas psicológicas
adicionais por consequência da resistência necessária ao ambiente de trabalho mais
incerto, arriscado e sobrecarregado de pressões constantes. Ademais, sofrem um
esgotamento acentuado de recursos no trabalho por efeito do esforço emocional e
autocontrole necessários para lidar com contextos tão importunos, principalmente
devido à pressão adicional para escolher entre as responsabilidades familiares e seu
senso interno de dever com os pacientes.4,17,18,19
Os fatores determinantes, relacionados à Burnout, mais importantes para o
adoecimento dos profissionais de saúde em ambiente hospitalar podem ser
identificados em detrimento de uma menor experiência profissional, a complexidade
técnico-científica do ambiente, múltiplos vínculos empregatícios com altas cargas de
trabalho, enfrentamento da morte e sofrimento humano, relacionamento interpessoal,
transtornos mentais pré-existentes, administração de recursos materiais e humanos,
além de mudanças constantes do padrão de sono. Salienta-se que estes fatores
estressores estão presentes no sistema de saúde e no cotidiano dos profissionais da
saúde mesmo antes da crise sanitária da Covid-19.20,21,22
Conforme estudos realizados na Itália, resultados destacam que os
profissionais que atuam diretamente com a Covid-19 correm maior risco de estresse,
Burnout, trauma secundário, ansiedade, depressão, além de esgotamento e
insatisfação.10,17,18,20 Verificou- se que o grupo de profissionais da linha de frente que
cogitavam solicitar apoio psicológico era maior do que o grupo que não trabalhava
com pacientes infectados pelo vírus.10,19 Esses resultados indicam que a saúde mental
desses profissionais requer maior atenção, com programas direcionados à prevenção
e intervenção precoce.10
Nos tempos extremos de combate à pandemia, a ansiedade prolongada tem
sido o cerne para o desencadeamento de transtornos mentais que podem, ainda, se
agravar ou constituir fatores de risco para doenças crônicas, além de influenciar a
adoção de comportamentos prejudiciais relacionados à saúde. Os profissionais de
saúde podem sentir um afeto desagradável de inquietação, acompanhado de uma
série de queixas somáticas e manifestações psíquicas.23,24 Um dos transtornos
psiquiátricos mais comumente observados neste estudo foi a depressão, que costuma
apresentar maior chance de aumento dos riscos de ansiedade e esgotamento.18,24
Com base em pesquisas que analisaram o impacto psicológico da quarentena
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em epidemias prévias, fica evidenciado inúmeros efeitos psicológicos negativos,
sendo os principais fatores de estresse a duração da quarentena, o medo da infecção,
os sentimentos de frustração e aborrecimento, a informação inadequada sobre a
doença e seus cuidados, além das perdas financeiras e do estigma da enfermidade.25
Considerando o cenário analisado, ficam evidenciados todos estes fatores de forma
extremamente acentuada, o que corrobora a totalidade de artigos estudados
resultando em importantes impactos negativos no processo de saúde e doença.
O excesso de trabalho, as medidas de controle preconizadas, as indecisões e a
falta de uma solução definitiva afetam em muitas dimensões suas condições de vida
e, entre elas, de forma significativa, o componente de saúde mental.26-32 A presença de
transtornos mentais, sofrimento psíquico e alterações do sono exercem efeitos
negativos no cotidiano e na qualidade de saúde e de vida dessas pessoas,
contribuindo com grande relevância para o quadro generalizado de estresse,
ansiedade, depressão e Burnout.25-46
O alto risco de infecção, a proteção inadequada contra a contaminação e
a assistência à pacientes com emoções negativas, aumentam o risco de reação aguda
ao estresse, bem como a frustração por não conseguirem atender a demanda com
resiliência e otimismo, além de exaustão, raiva e medo, os quais afetam a capacidade
de tomada de decisões e o bem-estar geral dos profissionais.4,10,47-50 O uso de
equipamentos de proteção individual (EPI) tem sido a forma mais eficiente de combate
à propagação da doença transmitida pelo vírus Sars-Cov-2. Perante o exposto, a falta
de equipamentos de proteção individual aumenta o medo de exposição a Covid-19 e
sua propagação.4.
Na Portaria nº 374/2020, o Ministério da Educação autorizou a formatura de
alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, exclusivamente
para atuação desses profissionais nas ações de combate à pandemia do novo
Coronavírus. Entretanto, estudos demonstram que os profissionais de saúde da linha
de frente com menos de cinco anos de experiência de trabalho apresentam uma piora
significativa da saúde mental frente aos profissionais que possuem mais de cinco anos
de experiência.28,43-50 Ou seja, estes com mais experiência clínica possuem maior
probabilidade de desenvolver mecanismos individuais de enfrentamento para o
aumento da carga de trabalho.
O apoio social, seja por amigos, supervisores, familiares, cônjuge e/ou filhos,
pode fornecer aos profissionais de saúde uma saída para controlar o estresse
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relacionado ao trabalho e aprimorar a autoconfiança em suas habilidades. Ademais, a
falta de apoio social demonstrou um impacto negativo na saúde mental dos
profissionais, como sintomas depressivos e de ansiedade.28
Estudos mostram que ao intensificar os fatores de estresse pré-existentes em
um sistema de saúde despreparado, assim como a consequente adição de novos
estressores associados ao cenário de incertezas vivido por esses profissionais, como
o afligimento ao assumir papéis clínicos desconhecidos, a pandemia provocou um pico
de Burnout entre os profissionais de saúde primária, que findam por se sentirem
emocionalmente exauridos e desinteressados em relação ao seu trabalho.3,4
Considerando que a saúde é um modelo complexo que abrange diversos fatores no
âmbito físico, biológico, psicológico e social, na perspectiva da determinação social de
saúde, é possível reconhecer a existência de diferentes situações que impactam na
saúde do indivíduo, que destacam a importância dos fatores não-clínicos sobre a
situação da saúde dos indivíduos e das populações.24,25 A condição pandêmica é um
problema de saúde pública com enormes repercussões, devendo as instituições
considerar a possibilidade de fornecer incentivos e compensações adequados para
risco de trauma psicológico ocupacional.24,51-53
O crescimento exponencial de casos de Sars-Cov-2 não acompanhou o
preparo dos profissionais frente um surto de contágio. Dessa forma, treinamentos para
aumentar a segurança dos profissionais e o acesso a equipamentos de proteção
individual (EPI) podem ser estratégias de extrema relevância para trazer maior
segurança para o profissional.54,55 A utilização de diferentes métodos para o
treinamento, principalmente com a utilização de tecnologias que permitam o acesso à
informação de maneira constante e segura, devem ser preconizados.56
Os padrões de trabalho devem ser seguidos com o propósito de equilibrar a
prestação de serviços e a segurança da equipe, com períodos de descanso designados
para evitar esgotamento e insônia.28,43-50 Além disso, deve-se preconizar a otimização
do uso dos espaços públicos de convivência e tratamento a fim de obter um melhor
desenvolvimento e resultado nas ações voltadas para a promoção da saúde. Neste
contexto, citam-se os dormitórios e refeitórios como meios de diminuição do estresse,
possibilitando o estreitamento de laços entre as equipes.28,35,40
Ao se deparar com cargas horárias extenuantes e por estar à beira do colapso
emocional, grupos de apoio hospitalar podem ser essenciais ao profissional da
saúde durante o seu expediente. Este apoio pode ser fornecido por meio de grupos
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sociais e/ou familiares. Dado o receio de contagiar os familiares e amigos, esses
profissionais da linha de frente acabam evitando contato direto com seus entes
queridos. Contudo, os funcionários devem ser ativamente encorajados a permanecer
em contato com seus amigos e familiares, bem como o convívio humano é
extremamente necessário em momentos de estresse e tensão prolongados.28 A
análise da literatura sobre a promoção da saúde sugere que todos os profissionais de
saúde devem ter acesso ao apoio psicológico instituído no ambiente profissional.
Ademais, faz-se necessário uma ferramenta de pontuação de saúde mental
padronizada e validada para profissionais de saúde, para uso específico durante um
surto de contágio. Uma dessas ferramentas escalada para estresse e ansiedade
relacionados ao trabalho durante a Covid-19, o SAVE-9, foi recentemente desenvolvida.
Associado a isso, pesquisas futuras irão avaliar a incidência internacional de
transtornos psiquiátricos de longo prazo em profissionais de saúde como resultado da
pandemia para informar as estratégias de mitigação e prevenção futuras.10,28,47,50,57
Salienta-se que as intervenções imediatas são essenciais para aumentar a
resiliência psicológica desses profissionais e fortalecer a capacidade dos sistemas de
saúde. Essas ações devem ampliar a autonomia e a corresponsabilidade, além de
promover o entendimento da concepção ampliada de saúde entre os trabalhadores desde o apoio administrativo ao atendimento do paciente e suas condições de trabalho
- levando em consideração os serviços de aconselhamento e apoio psicológico,
estratégias de capacitação e flexibilidade dos horários de trabalho.57 Todas as medidas
visam o aumentoda qualidade das condições de trabalho em nível individual e coletivo,
além de consequentes melhorias nos serviços prestados pelos profissionais da saúde
na linha de frente.

5. CONCLUSÃO

No contexto da pandemia e isolamento social, diversos profissionais de saúde
que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19 tiveram o surgimento ou
agravamento de quadros de estresse. A cronicidade desse quadro leva à exaustão
física e emocional, caracterizadas pela Síndrome de Burnout. Neste cenário, torna-se
fundamental o debate sobre a saúde física e mental desses trabalhadores, fazendose necessário a implementação de estratégias de promoção de saúde com o intuito
de minimizar os efeitos físicos e emocionais vivenciados pelos mesmos e,
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consequentemente, melhorar a qualidade do serviço prestado. Recomenda-se,
também, a continuidade das pesquisas sobre o tema em questão, fazendo uso de
metodologias capazes de produzir resultados que modifiquem as reflexões sobre o
cotidiano do trabalho em saúde.
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RESUMO: Introdução: A Doença Renal Crônica é considerada um problema de saúde
pública. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de sintomas
depressivos, ansiedade e estresse em pacientes com doença renal crônica
submetidos ao tratamento hemodialítico. Método: Estudo transversal, descritivo e de
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abordagem quantitativa. Quinze pacientes de um Hospital Universitário do Triângulo
Mineiro foram entrevistados durante as sessões de hemodiálise por meio do
questionário Depression, Anxiety and Stress Scale - Short Form que se baseia na
avaliação de autorrelato a partir da soma das pontuações de três estados emocionais:
depressão, ansiedade e estresse. Os valores para cada nível de pontuação estão
apresentados em quantidade, porcentagem e média. Resultados: Houve predomínio
do sexo masculino e média de faixa etária de 60 anos. Os pacientes apresentaram
sintomas suaves de estresse, graves de depressão e extremamente graves de
ansiedade. Conclusões: As influências psicológicas, depressão e a ansiedade,
evidenciadas nos pacientes entrevistados, foram consideradas problemas
psicossomáticos. Esses sintomas quando identificados e trabalhados contribuem no
manejo dos agravos da doença. O aumento da energia e desejo perante a
continuidade do tratamento, possibilita o autocontrole, auxiliando no enfrentamento
dos estados descompensados evidenciados na condição patológica.
PALAVRAS-CHAVE:
Psicológicos

Insuficiência

renal

crônica;

Diálise

renal;

Fenômenos

ABSTRACT: Introduction: Chronic kidney disease is a major public health problem.
Objective: The aim of this study was to assess the occurrence of symptoms of
depression, anxiety, and stress in patients with chronic kidney disease, who were
undergoing hemodialysis treatment. Method: This work was cross-sectional,
descriptive, and quantitative. Fifteen patients at a university hospital in the Triângulo
Mineiro region were interviewed during hemodialysis sessions, applying the
Depression, Anxiety, and Stress Scale - Short Form questionnaire, which is based on
self-reported assessment, considering the sum of the scores for three emotional states:
depression, anxiety, and stress. For each score level, thevalues are presented in terms
of quantity, percentage, and average. Results: There was a predominance of male
patients, with average age of 60 years. The symptoms presented were mild stress,
severe depression, and extremely severe anxiety. Conclusions: The psychological
effects of depression and anxiety evidenced in the patients were considered
psychosomatic problems. The identification and management of these symptoms can
assist in treatment of the disease. With continuity of treatment, increases of energy
and desire can improve self-control, assisting in facing the decompensation states
associated with this pathological condition.
KEYWORDS: Renal insufficiency; Renal dialysis; Psychological Phenomena.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 61975-61987 jul. 2021 ISSN: 2525-8761

241

1. INTRODUÇÃO
A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública1,2
e é caracterizada por ser uma lesão renal, com perda progressiva e irreversível da
função dos rins2.
Pacientes, ao receberem o diagnóstico de DRC, passam por diferentes
comportamentos, como rejeição e negação, aspectos esses que fazem parte do
mecanismo de defesa. Estes mecanismos de defesa têm a função de ajudar a mente
a ganhar tempo para absorver o choque do diagnóstico em relação à doença e seria
uma forma de busca de um equilíbrio interno3. E a partir daí ajustar-se ao processo de
adaptação a essa nova condição, que o indivíduo precisa identificar meios para lidar
com o problema renal e com todas as mudanças e limitações que o acompanham4.
A Terapia Renal Substitutiva (TRS) é um procedimento que visa a substituição
da função de filtração dos rins de forma a realizar a remoção de substâncias tóxicas
retidas no sangue de pacientes5. A hemodiálise é um exemplo de TRS e este
tratamento tem a duração de duas a quatro horas e exige que o paciente se desloque
para a unidade de tratamento numa frequência, na maioria das vezes, de três vezes
por semana6.
A rotina deste tratamento dialítico resulta em mudanças nos hábitos do paciente
que passa a vivenciar um processo de luto devido a um somatório de privações às
diversas perdas como o emprego, saúde física, convivência social, além das restrições
alimentares7. Essas mudanças desenvolvem expectativas e incertezas a respeito da
evolução da doença.
No decorrer do tratamento passam a surgir ansiedade, estresse e depressão e
tudo isso traz consequências ao tratamento da DRC. A ansiedade faz com que o
paciente fique em estado de alerta e tensão diante da sua condição de saúde, bem
como medo da morte e do futuro incerto4. Este sintoma está relacionado a uma
antecipação de ameaça futura podendo ser de forma persistente. As principais
características desse transtorno é a preocupação excessiva, que desencadeia
sintomas físicos como inquietação, batimento acelerado, fadiga, irritabilidade, tensão
muscular, dificuldade de concentração e insônia8.
O estresse também é um sintoma presente na DRC e é uma reação do
organismo que ocorre frente a situações que exijam adaptações além do seu limite9
como aquelas decorrentes do tratamento dialítico, que muitas vezes se torna para o
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paciente um agente estressor, interferindo na condição emocional do sujeito. Muitos
se sentem incapazes, se consideram um incômodo para a família, e isso pode levar o
paciente ao isolamento social10. O estresse pode afetar a saúde, a qualidade de vida
e a sensação de bem-estar como um todo11.
Outro aspecto emocional que pode ser apresentado pelos pacientes é a
depressão, doença crônica e frequente, e que pode surgir em diferentes etapas da
vida. A depressão pode ser definida como um transtorno de humor grave, no qual
o paciente manifesta sintomas físicos e psíquicos com estado de ânimo irritável e
apresenta falta de motivação, diminuição do comportamento instrumental adaptativo,
alterações do apetite, do sono, da atividade motora, cansaço, baixa autoestima,
sentimento de culpa, dificuldades para pensar ou se concentrar, indecisão, ideação
suicida e tentativas de suicídio12.
Este estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de sintomas depressivos,
ansiedade e estresse em pacientes com doença renal crônica submetidos ao
tratamento hemodialítico.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa,
desenvolvida em uma unidade de referência em hemodiálise localizada no Triangulo
Mineiro após aprovação do comitê de ética em pesquisa (parecer 3.450.954).
Partiu-se de um total de 29 pacientes com diagnóstico de Insuficiência Renal
Crônica (IRC) que se encontravam em tratamento hemodialítico há mais de 6 meses
em um Hospital Universitário, em 2018. Quatorze pacientes foram excluídos deste
estudo, pois deixaram de frequentar sessões de hemodiálise por: falecimento (9
pacientes); mudança de local da realização da hemodiálise (3 pacientes); submissão
ao transplante renal (2 pacientes). Assim, a amostra, por conveniência, foi composta
por 15 enfermos renais crônicos que foram entrevistados no período de julho a agosto
de 2019. Os resultados estão apresentados em quantidade, porcentagem e média,
pela limitação do tamanho da amostra.
Os pacientes foram questionados sobre idade, sexo e comorbidades como
Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e foi aplicado o
instrumento Depression, Anxiety and Stress Scale – Short Form (DASS-21)13 que tem
como finalidade medir e diferenciar, ao máximo, os sintomas de depressão, ansiedade
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e estresse por meio de avaliação de autorrelato. O DASS tem sua versão original
formado por um questionário com 42 itens, entretanto existe sua versão breve de 21
itens (DASS- 21) que apresenta uma medida comprovada e confiável para avaliar
depressão, estresse e ansiedade em população clínica e não clínica de adultos, de
várias culturas e etnias em apenas metade do tempo14,15. Esse instrumento foi
avaliado e validado para ser aplicado no contexto sociocultural brasileiro16.
Cada escala do DASS-21 consiste em sete questões, que estão a seguir, que
avaliam cada estado emocional. (1) achei difícil me acalmar, (2) senti minha boca
seca, (3) não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo, (4) tive dificuldade em
respirar em alguns momentos (5) achei difícil ter iniciativa para fazer as coisas, (6) tive
a tendência de reagir de forma exagerada às situações e (7) senti tremores, fazem
parte da avaliação da escala de depressão. As questões (8) senti que estava sempre
nervoso, (9) preocupei-me com situações em que eu pudesse entrar em pânico e
parecesse ridículo (a), (10) senti que não tinha nada a desejar, (11) senti-me agitado,
(12) achei difícil relaxar, (13) senti-me depressivo (a) e sem ânimo e (14) fui intolerante
com as coisas que me impediam de continuar o que eu estava fazendo, estão
presentes na escala de ansiedade. Para a escala de estresse fazem parte as questões
(15) senti que ia entrar em pânico, (16) não consegui me entusiasmar com nada, (17)
senti que não tinha valor como pessoa, (18) senti que estava um pouco
emotivo/sensível demais, (19) sabia que meu coração estava alterado mesmo não
tendo feito nenhum esforço físico, (20) senti medo sem motivo e (21) senti que a vida
não tinha sentido.
As escalas do DASS são marcadas em uma escala Likert de 0 a 3, variando de
0 (“Não se aplicou de maneira alguma”), 1 (“Aplicou-se em algum grau, ou por pouco
de tempo”), 2 (“Aplicou-se em um grau considerável, ou por uma boa parte do tempo”)
e 3 (“Aplicou-se muito, ou na maioria do tempo”).
Para avaliação e interpretação dos resultados, as pontuações de cada escala
são somadas separadamente e multiplicadas por dois para que seja possível
interpretar o DASS-21 de acordo com os escores do DASS-42 que estão
apresentados na tabela 1 por níveis (normal, suave, moderado, grave e extremamente
grave). As notas mais elevadas em cada escala correspondem a estados afetivos
mais negativos. Em cada escala é possível totalizar em 42 pontos por paciente,
consequentemente a somatória dos 15 pacientes entrevistados poderia resultar em,
no máximo, 630 pontos para cada aspecto emocional.
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Tabela 1 – Níveis de pontuação discriminados do escore DASS13

Sintomas

Escalas de Pontuação

Depressão

0-9

10-13

14-20

21-27

Extremamente
grave
Acima de 28 pontos

Ansiedade

0-7

8-9

10-14

15-19

Acima de 20 pontos

Estresse

0-14

15-18

19-25

26-33

Acima de 34 pontos

Normal

Suave

Moderado

Grave

3. RESULTADOS

Dos 15 pacientes entrevistados, 13 (87%) são homens e 2 (13%) mulheres. A
faixa etária média dos pacientes foi de 60 anos, sendo 2 (13%) com faixa etária de 22
a 40 anos; 7 (47%) com faixa etária de 40 a 60 anos e 6 (40%) com faixa etária acima
de 60 anos. Em relação às comorbidades, 7 possuem apenas HAS, 6 apresentam
duas comorbidades (HAS e DM) e 2 não apresentam nenhuma comorbidade.
Os resultados dos sintomas depressivos, ansiedade e estresse com os seus
respectivos valores para cada nível de pontuação (normal, suave, moderado, grave e
extremamente grave) dos pacientes em hemodiálise estão apresentados na tabela 2.
Tabela 2 – Números absolutos de pacientes distribuídos de acordo com os sintomas e os
níveis de pontuação de acordo com o DASS 42. Uberaba, MG, 2019.

Sintoma/Nível
Normal
Suave
Moderado
Grave
Extremamente Grave
Total

Depressão
2 (13%)
2(13%)
4 (27%)
2 (13%)
5 (34%)
15 (100%)

Ansiedade
0
1(6,7%)
4 (26,6%)
1 (6,7%)
9 (60%)
15 (100%)

Estresse
8 (53%)
2(13%)
1(7%)
4 (27%)
0
15 (100%)

Identificou-se sintomas depressivos em 13 (87%) pacientes e dos quais 7 (47%)
pacientes estão em nível grave ou extremamente grave da doença. Todos (100%)
pacientes apresentaram algum nível de ansiedade, não havendo nenhum paciente no
nível normal. Observou-se também que 10 pacientes (66,67%) estão em grau grave
ou extremamente grave de ansiedade. Em relação ao estresse, 8 (53%) pacientes
não apresentaram sintomas e 4 (27%) estão no estágio grave. Nenhum paciente estava
no nível extremamente grave de estresse.
Para a classificação geral por tipo de sintoma do grupo estudado, os resultados
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da pontuação média atingida pelos 15 pacientes estão apresentados na tabela 3
organizados por sintomas depressivos, de ansiedade e estresse com os seus
respectivos valores para cada nível de pontuação (normal, suave, moderado, grave e
extremamente grave).
Tabela 3 – Somatória total e pontuação média por tipo de sintoma (depressão, ansiedade e
estresse) e sua classificação de acordo com as escalas de pontuação Uberaba, MG, 2019.

Sintoma/Nível
Pontuação
total
Média
Classificação geral

Depressão

Ansiedade

Estresse

312

348

262

21

23
Extremamente
grave

17

Grave

Suave

4. DISCUSSÃO

A diálise mantém a sobrevida de muitos pacientes com doença renal crônica
para isso, é essencial a adesão do paciente ao tratamento, que se inicia logo após
o diagnóstico17. pois, o encaminhamento tardio, pode aumentar a taxa de
mortalidade18. Como o paciente não tem tempo de se preparar emocionalmente para
as inúmeras sessões de hemodiálise, sofre imensas revoltas e negações acerca do
tratamento, principalmente ao perceber restrições que são obrigados a cumprir4.
Aspectos emocionais como depressão, ansiedade e estresse manifestaram-se de
maneira diferente em cada paciente4. Estes sintomas referem-se às vinculações entre
o corpo e o psiquismo que acompanha o desenvolvimento emocional ao longo da vida
e é considerado na teoria Winnicottiana como existência psicossomática e que
dependendo da classificação são considerados patológicos19.
Neste estudo, houve predomínio do sexo masculino e média de faixa etária de
60 anos. Estes resultados corroboram com outros estudos que demostram que há
maior incidência de homens em tratamento hemodialítico em relação às mulheres1,20
e que há uma diminuição da taxa de filtração glomerular em indivíduos com idade
superior a sessenta anos que apresentam associação com doenças crônicas não
transmissíveis como Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica1,21. O controle
da pressão arterial e glicêmico é fundamental para a redução de risco e progressão
da DRC18,21.
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A condição crônica da doença renal e o tratamento hemodialítico são causas
de estresse permanente, podendo ser associado pelo paciente como algo
desfavorável já que sua rotina de vida é totalmente alterada10. As manifestações
estressoras relacionadas a DRC e impostas pelo tratamento como privações: lazer,
dietas rigorosas, perda da capacidade funcional e rotina alterada vai depender da
forma como cada um vai reagir a este acontecimento, assim, neste estudo os
pacientes apresentaram sintomas suave de estresse evidenciando que a forma de ser
de cada um demonstra como vão se adaptar, superar e enfrentar estas perdas e a
nova rotina com tratamento22.
Monitorar manifestações estressoras é importante uma vez que podem afetar
a condição física e emocional do paciente, sendo que o estresse não é responsável
diretamente a causa de doenças, mas, devido ao enfraquecimento do organismo pode
favorecer o aparecimento dessas manifestações no indivíduo, agravando sua
condição clínica10.
Foi observado neste estudo um nível grave de depressão. A DRC tem sido vista
como um fator de risco para desencadear a depressão, que pode gerar um
desacreditar na vida com as condições de tratamento4. A depressão refere-se à
condição clínica com grande sofrimento mental e apresenta-se por meio de sintomas
e transtornos biopsicoafetivos23.

Este

estudo

apresentou

um

nível

grave

relacionados aos aspectos emocionais, tais como tristeza, perda do vigor, insônia,
interesses, prazer e impactos negativos na autoestima, nos cuidados pessoais e
alimentação.
Os sintomas depressivos clinicamente significativos estão associados aos
pensamentos destrutivos ou antagônicos, acompanhados de sintomas físicos e
comportamentais que dificultam a aceitação da doença4,22. Infelizmente a identificação
de alguns casos de depressão são mais difíceis, e, com o agravo da doença, é de
extrema importância nunca desconsiderar os riscos de autoextermínio12.
Todos os pacientes do estudo apresentaram algum nível de ansiedade estando
um terço no nível extremamente grave. A ansiedade não é definida em uma causa
especifica, há um somatório entre os sintomas físicos e psíquicos, sendo um
comportamento intrínseco que depende das circunstâncias e intensidade sentida pelo
paciente. A ansiedade pode apresentar-se em um estado transitório desencadeada
por um evento específico ou apresentada em um estado crônico, podendo constituir
um traço de personalidade24.
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Diante disso, nos pacientes hemodialíticos a ansiedade pode estar relacionada
com a introdução do cateter, uso da fístula, risco de infecção e falta de respostas sobre
o fim do tratamento, expectativas que são criadas diante dos exames realizados e
devido à espera do transplante. Assim, a ansiedade, quando não tratada ocorre risco
de ser gatilho para surgimento da depressão25.
Os sintomas de depressão, ansiedade e estresse fecham o ciclo vicioso da
interação corpo e psiquismo, ou seja, o paciente encontra-se enfraquecido e sentindose constantemente ameaçado, limitado e com mudanças em seu estado de ânimo
para o enfrentamento do tratamento da DRC26.
É válido observar o quanto a carga emocional presente nestes pacientes pode
ser incapacitante, e propiciar uma rigidez que impede de perceber a importância do
corpo na integração com o psiquismo, ocasionando uma diminuição da autopercepção
em relação aos benefícios do tratamento e confiança na equipe de saúde, que
desempenha papel fundamental no processo da doença27.
Por isso é necessário que os profissionais de saúde sejam formados para estar
atentos em relação à condição desses pacientes para um encaminhamento ao
tratamento psicológico28,29,30.

5. CONCLUSÕES

As influências psicológicas, depressão e a ansiedade evidenciadas nos
pacientes entrevistados foram considerados problemas psicossomáticos. Esses
sintomas quando identificados e trabalhados contribuem no manejo dos agravos da
doença. O aumento da energia e desejo perante a continuidade do tratamento,
possibilita o autocontrole, auxiliando no enfrentamento dos estados descompensados
evidenciados na condição patológica.
Apesar dos objetivos terem sido atingidos, reconhece-se como limitação desta
pesquisa o tamanho da amostra, sugerindo que estudos futuros sobre a temática
sejam realizados com maior número de participantes para revelar com propriedade os
dados apresentados.
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A introdução precoce do uso das telas entre crianças
menores de seis anos vem se tornando cada vez mais comuns entre as famílias diante
do estilo de vida tecnológico. A partir dessa temática, este artigo tem o objetivo de
analisar as possíveis interferências da tecnologia no desenvolvimento infantil ao longo
do tempo, além de ressaltar a importância do limite do tempo de tela no estilo de vida
atual. METODOLOGIA: O estudo trata de uma revisão integrativa na qual foram
selecionados artigos a partir das bases de dados MEDLINE (via PubMed), LILACS e
Scielo, utilizando o operador booleano AND para combinar descritores
desenvolvimento infantil, tempo de tela e pandemia covid-19. Foram analisados
também conteúdos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e do site do Ministério
da Saúde (MS). RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foi comprovado que a primeira
infância é um período de extrema importância no desenvolvimento cerebral como
também no aprimoramento das habilidades das crianças e o uso precoce das telas
pode interferir diretamente nesse processo. Os hábitos familiares tecnológicos
propiciou a introdução antecipada e prolongada às telas, que pode provocar perda da
qualidade do sono, ansiedade, alterações visuais e comportamentais tanto em
lactentes quanto em pré-escolares. Durante a Pandemia da COVID-19 e
consequentemente com o isolamento social foi visto que esse hábito foi fortalecido a
fim de preencher o tempo vago das crianças dentro de casa. CONCLUSÃO: Neste
estudo, concluiu-se que a introdução precoce do uso de tela em menores de seis anos
pode trazer danos ao desenvolvimento infantil, além de que diante do atual cenário
mundial houve um aumento no uso de aparelhos eletrônicos. Este artigo trás os
possíveis efeitos do uso das telas bem como a importância dos limites do uso na
primeira infância.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Infantil, Tempo De Tela, Pandemia Covid-19.
ABSTRACT: INTRODUCTION: The early introduction of the use of screens among
children under six years of age has become increasingly common among families due
to the technological lifestyle. Based on this theme, this article aims to analyze the
possible interferences of technology in child development over time, in addition to
highlighting the importance of the screen time limit in the current lifestyle.
METHODOLOGY: The study is an integrative review in which articles were selected
from the MEDLINE (via PubMed), LILACS and Scielo databases, using the Boolean
AND operator to combine descriptors child development, screen time and covid-19
pandemic. Content from the Brazilian Society of Pediatrics (SBP) and from the
Brazilian Ministry of Health (MS) website were also analyzed. RESULTS AND
DISCUSSION: It has been proven that early childhood is an extremely important period
for brain development as well as for the improvement of children's abilities and the early
use of screens can directly interfere in this process. Technological family habits
provided early and prolonged introduction to screens, which can cause loss of sleep
quality, anxiety, visual and behavioral changes in both infants and preschoolers.
During the COVID-19 Pandemic and consequently with the social isolation, it was seen
that this habit was strengthened in order to fill the children's free time at home.
CONCLUSION: In this study, it was concluded that the early introduction of the use of
screens in children under six years of age can harm child development, in addition to
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the fact that, given the current global scenario, there has been an increase in the use of
electronic devices. This article discusses the possible effects of screen use as well as
the importance of limits on early childhood use.
KEYWORD: Child Development, Screen Time, Covid-19 Pandemic.
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1. INTRODUÇÃO

No contexto do mundo moderno, as telas, antes restritas à televisão, evoluíram
para dispositivos de bolso, móveis e portáteis. Logo, celulares, tablets, smartphones,
devido às suas portabilidades, foram incorporados na rotina de pessoas de diferentes
conjunturas sociais e faixas de idade, inclusive crianças (NOBRE et al., 2021).
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) os primeiros 1000 dias de
vida são importantes para o desenvolvimento cerebral e mental de qualquer criança,
assim como os primeiros anos de vida, a idade escolar e durante toda a fase da
adolescência. Dessa forma, a presença da mãe, pai ou familiar é instintivo ao olhar e
aos cuidados de apegos e não podem ser substituídos por telas e pela tecnologia
(EINSENSTEIN, et al., 2019).
Sabe-se que benefícios e malefícios têm acompanhado a era digital. Diante da
facilidade tecnológica a vida cotidiana tem se tornado mais confortável e traz diversas
facilidades, podendo estas ser usada de maneira tanto educativa como comunicativa.
Já o os males não são originados da tecnologia em si, mas sim da maneira de como as
pessoas a utilizam e são de fundamental importância bom senso e a informação
adequada, em virtude de a tecnologia deixar as pessoas cada vez mais dependentes,
incluindo crianças na faixa etária pré-escolar (VILAÇA, ARAÚJO, 2016).
Dessa forma, o tema se torna relevante visto que diante da geração atual
baseada em meios digitais, as crianças e adolescentes têm sido familiarizados mais
precocemente aos aparelhos eletrônicos, celulares e tabletes, sejam eles como uma
distração passiva ou usada de modo excessivo e prolongada, portanto tem a
finalidade de orientar pediatras, pais e filhos para prevenir consequências negativas
futuras, como alterações no sono, de comportamento, visuais e auditivos.

2. METODOLOGIA

O atual estudo se trata de uma revisão integrativa de literatura de caráter
exploratório, na qual será abordada de forma qualitativa, tendo em vista que o estudo
tem como objetivo compreender o prejuízo da introdução precoce e recorrente das
tecnologias em crianças na fase pré-escolar, a fim de analisar até que ponto o seu uso
pode ser benéfico ou prejudicial para o desenvolvimento infantil. O material foi
coletado a partir dos sites de bases de dados confiáveis, a saber: MEDLINE (via
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PubMed), LILACS (via Biblioteca Virtual de Saúde) e Scielo, utilizando o operador
booleano AND para combinar os seguintes descritores: desenvolvimento infantil e
tempo de tela, ambos cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS).
Além disso, serão usados como referência conteúdo extraídos da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) e do site do Ministério da Saúde (MS).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Primeira Infância compreende a fase de zero aos seis anos e é um período
crucialno qual ocorre o desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais, bem como
a aquisição de capacidades fundamentais que permitirão o aprimoramento de
habilidades futuras mais complexas. Crianças com desenvolvimento integral saudável
durante os primeiros anos de vida têm maior facilidade de se adaptarem a diferentes
ambientes e de adquirirem conhecimentos, contribuindo para que posteriormente
obtenham um bom desempenho escolar, alcancem realização pessoal, vocacional e
econômica e se tornem cidadãos responsáveis (BRETANI, et al., 2014).
O tempo de tela, originado do inglês “Screen Time”, é o termo usado para
denominar a quantidade de tempo que a criança utiliza aparelhos eletrônicos como
smartphones, televisão, notebooks, tablets e vídeo games. Com a familiarização cada
vez maior desses aparelhos no dia a dia, as crianças são expostas de maneira mais
precoce além de tenderem a passar mais tempo que o indicado nesses equipamentos,
podendo trazer consequências à saúde.
Em um mundo tão conectado e tecnológico, é praticamente impossível que as
crianças não tenham acesso e, é também cada vez mais difícil, que os pais
consigam "blindar" seus filhos de possíveis perigos relacionados a este crescente
acesso (DOMINGOS. 2017).
As crianças com menos de oito anos de idade usam os dispositivos digitais com
frequência. Normalmente, o primeiro contato com estes é propiciado pela
disponibilidade de dispositivos pessoais dos pais

em casa. Geralmente o

smartphone é o primeiro dispositivo que atrai a atenção das crianças, desde tenra
idade, ou seja, pode ainda ser antes de completar um ano de idade (BARR, et al.,
2005).
Crianças em idades cada vez mais precoces têm tido acesso aos equipamentos
eletrônicos em quaisquer lugares, como lares, escolas, creches, restaurantes, ônibus,
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carros, sempre com o objetivo de fazer com que a “criança fique quietinha”. Isto é
denominado de distração passiva, resultado da pressão pelo consumismo dos
joguinhos e vídeos nas telas, e publicidade das indústrias de entretenimento, o que é
muito diferente do brincar ativamente, um direito universal e temporal de todas as
crianças em fase do desenvolvimento cerebral e mental (FERNANDES, et al., 2018).
Os hábitos familiares ligados aos aspectos do dia-a-dia como dormir, comer,
passear, estão sofrendo modificações a partir do uso das mídias digitais. A cena de
encontrar em restaurantes as crianças com um tablet ou celular, ambos usados como
entretenimento na hora da refeição, ou mesmo sendo usados quando os pais se
deslocam no transito para que a criança não tenha qualquer incomodo, são alguns
exemplos do que estamos vendo atualmente (FERNANDES, et al., 2018).
De um modo geral, as crianças não percebem as tecnologias digitais como
sendo perigosas. Para a maioria delas, o tablete, por exemplo, é apenas mais um
brinquedo, algo que eles usam para jogar, alcançando inclusivamente o status de
“brinquedo favorito” (BARR, et al., 2005).
Além disso, os três primeiros anos da criança constituem um leque de
oportunidades à promoção da saúde. Nesse período é observada a fase de maior
plasticidade cerebral, que se refere a uma capacidade ampliada do cérebro em se
remodelar em função das experiências da criança na descoberta do mundo em que
vive. Nesses casos, o uso de tela até os dois anos de vida, a criança não ira aprender
apenas com a visualização das imagens, filmes ou vídeos, nesses casos o
aprendizado pode ate ser dificultado porque a mesma evita as etapas de conhecer o
mundo, como movimentar o corpo, engatinhar, andar, sentir o toque nos objetos ou
alcançar seus braços, por exemplo, pelo motivo das telas chamarem mais atenção e
demandar menos esforço (BRETANI, et al., 2014).
De todos os sistemas sensoriais do corpo humano, a visão é o sistema mais
complexo. A sua maturação continua ocorrendo até oitavo e decimo ano de vida
aproximadamente, e têm como os cincos primeiros anos os mais importantes. O
aumento do tempo de tela, devido á faixa de onda da luz azul que está presente nas
telas contribui para o bloqueio da melatonina e para a prevalência de maiores
dificuldades para a criança dormir e manter uma boa qualidade de sono á noite na fase
de sono profundo, provavelmente causado pelo conteúdo estimulante da tela pode
ocorrer o aumento de pesadelos e terrores noturnos afetando o ciclo circadiano. Ao
acordar, as crianças tendem a ter um aumento da sonolência diurna, problemas de
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memória e concentração durante a fase de aprendizado, diminuindo o rendimento
escolar e associando aos transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e
transtornos ansiosos (BOZZA, 2016).
Além disso, o uso de telas, atualmente, tem sido proposto como um dos
agentes ambientais de risco para o desenvolvimento da miopia. De modo semelhante,
o tempo aoar livre, que serve de fator protetor para a miopia pela exposição à luz solar,
tem diminuído. Como consequência a essas mudanças no estilo de vida advindo pela
inovação tecnológica, tem-se o que é chamado de síndrome de visão computacional,
que consiste em visão embaçada e/ou dupla, olhos secos e irritados, levando, em
longo prazo, a distúrbios oculares como a miopia (GOMES, et al., 2020).
Muitos estudos mostraram associações entre o tempo excessivo gasto em
frente àtelevisão durante a infância e atraso cognitivo, de linguagem e socioemocional.
Segundo Patrícia Dias, 2016, as desvantagens mais referenciadas são a diminuição
da "desenvoltura" e também da interação social. Os pais consideram que o "fácil e
agora" proporcionado pelos meios digitais, e também a diversidade de atividades,
torna as crianças mais inquietas, insatisfeitas e frustradas quando enfrentam a
adversidade. Além disso, as crianças tendem a desistir facilmente e a alterar as
atividades, em vez de tentar, praticar e serem resilientes. Os pais também não gostam
que as tecnologias sejam uma motivação para as crianças ficarem em casa e jogarem
sozinhas (DIAS, BRITO, 2016).
Diante da pandemia do COVID-19, nunca vivenciamos uma situação como
essa em que milhões de crianças em todo o mundo estão à força confinadas em seus
espaços domésticos (SÁ, et al., 2021).
A rotina de vida dessas crianças leva-as a comportamentos mais sedentários
do que em dia normal de atividades escolares, principalmente à medida que se
desenvolvem. Nossos resultados demonstram valores muito superiores do tempo total
de sedentarismo em relação a estudos que avaliaram esse tempo em dias de aula,
que afirmam que mais de 60% do tempo é gasto em atividades sedentárias (SÁ, et
al.,2021).
Pesquisas

apontam

que

crianças

brasileiras

acima

de

três

anos,

independentemente do distanciamento social, têm gastado em média 2,5 horas em
atividades em tela, o que está acima do recomendado pela Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) (SÁ, et al., 2021).
Segundo SÁ (et al., 2021), isso contribui para um comportamento sedentário,
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diminuindo a oportunidade de a criança ser fisicamente ativa, e está relacionado com:
preocupação dos pais com a segurança, impedindo as crianças de fazer atividades
ao ar livre; alta demanda de atividades relacionadas ao trabalho dos pais, reduzindo
as oportunidades de um estilo de vida mais ativo; grande disponibilidade de jogos de
computador e programas de TV, que incentivam atividades sedentárias. Os nossos
achados indicam que com o distanciamento social o tempo lúdico de tela está mais
elevado, levando ao aumento do tempo sedentário e à diminuição do tempo total de
atividade física, conforme relatado pelos pais.
A permanência em casa é uma etapa fundamental de segurança que pode
limitar a disseminação da SARS-CoV-2, mas pode contribuir para ansiedade e
depressão, o que por sua vez pode levar a um estilo de vida sedentário que resulta em
uma série de condições crônicas de saúde, é possível que fatores estressores, como
confinamento de duração prolongada, medo de infecção, frustração e tédio,
informações inadequadas, falta de contato pessoal com colegas de classe, amigos e
professores e falta de espaço pessoal em casa resultem em mais problemas e efeitos
duradouros em crianças e adolescentes (SÁ, et al., 2021).

4. CONCLUSÃO

O pediatra pode ter um papel fundamental, tanto na educação dos pais e
responsáveis pelas crianças como na implantação de intervenções curativas,
preventivas e promotoras da saúde por meio da sua prática profissional. Assim, o
pediatra pode atuar com o conceito e as recomendações propostas para os primeiros
mil dias na sua prática assistencial e atenção à criança doente. Porém, pode também
participar do planejamento e da implantação de intervenções comunitárias
fundamentadas nesse conceito (CUNHA, et al., 2015).
Torna-se essencial que os cuidadores e educadores priorizem atividades que
auxiliem o aproveitamento do potencial dessas crianças e, portanto, o uso consciente
das telas é fundamental. As escolas são fontes de conhecimentos e também possuem
papel importante em fornecer bons exemplos para pais e cuidadores (SBP, 2019).
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda o uso limitado do tempo
de tela para crianças de acordo com cada faixa etária: para crianças menores de dois
anos não está indicado à utilização de aparelhos eletrônicos. Crianças entre dois e
cinco anos o ideal seria limitar a até uma hora por dia do tempo de tela. Entre seis e
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dez anos o indicado seria o uso de até duas horas por dia e adolescentes até os
dezoito anos o tempo máximo orientado seria até três diárias e lembrar que não deve
“virar a noite”, pois pode provocar sérios prejuízos. Vale lembrar que não é
aconselhado o uso delas durante as refeições e é importante desconectar de uma a
duas horas antes de dormir (SBP, 2018).
Segundo a SBP, para todas as idades as recomendações são de nada de telas
durante as refeições e desconectar uma a duras horas antes de dormir. Deve-se evitar
a exposição de crianças menores de dois anos às telas, sem necessidade, nem ser
usado passivamente. Já as crianças com idades entre dois e cinco anos, deve-se
limitar o tempo de telas ao máximo de uma hora por dia, sempre com supervisão de
pais/cuidadores/ responsáveis. As crianças com idades entre seis e dez anos, limitar
o tempo de telas ao máximo de uma a duas horas por dia, sempre com supervisão de
pais/responsáveis. Além disso, devem-se oferecer alternativas para atividades
esportivas, exercícios ao ar livre ou em contato direto com a natureza, sempre com
supervisão responsável (EINSENSTEIN, et al., 2019).
Teoricamente, a mídia interativa, quando usada adequadamente, ou seja, com
orientação e interação dos pais, pode ser uma das ferramentas para promover o
desenvolvimento de crianças pequenas (NOBRE, et al., 2021).
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RESUMO: Introdução: Microcefalia é uma condição neurológica caracterizada pelo
subdesenvolvimento do cérebro. Tal sinal clínico pode ser decorrente de fatores
específicos ou da combinação de diversos fatores, sejam eles genéticos ou
ambientais. Em 2015, os casos de microcefalia aumentaram, estando associados a
uma consequência da infecção de gestantes pelo vírus Zika, o que se tornou um
problema de saúde pública no Brasil. Objetivo: Relatar o caso clínico de um paciente
com microcefalia com o intuito de identificar a etiologia da malformação. Relato do
caso: Paciente do gênero feminino, com perímetro cefálico ao nascimento de 31,5 cm,
apresentou atraso global do desenvolvimento psicomotor associado a interação social
anómala e movimentos estereotipados com as mãos. Aos três anos evoluiu com
epilepsia. Discussão: Foi pesquisado uma ampla possibilidade de fatores que podem
ocasionar a microcefalia, dentre alguns dos exames realizados as sorologias foram
negativas para infecções por STORCH, o teste genético de cariótipo com
bandeamento G não constatou anomalia nas células analisadas e a Análise
Cromossômica por Microarranjo identificou uma variante genômica designada na
literatura como de significado indeterminado. Conclusão: Considerando a importância
desse tema e a relevância desses dados para a saúde pública, principalmente devido
ao significativo aumento de casos, a busca de novos conhecimentos contribui para
um diagnóstico preciso desta manifestação, possibilitando delinear ações de
prevenção e promoção de saúde pública. Não há tratamento específico para a
microcefalia, no entanto, o suporte multiprofissional auxilia no desenvolvimento e é
essencial para tratar os sintomas e prevenir possíveis complicações, além de propiciar
qualidade de vida aos pacientes e suas famílias.
PALAVRAS-CHAVE: Microcefalia, Citogenética, Bandeamento G, Anormalidades
Cromossômicas.
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ABSTRACT: Introduction: Microcephaly is a neurological condition characterized by
underdevelopment of the brain. Such clinical sign may be due to specific factors or the
combination of several factors, whether genetic or environmental. In 2015, cases of
microcephaly increased, being associated with a consequence of the infection of
pregnant women with the Zika virus, which has become a public health problem in
Brazil. Objective: Report the clinical case of a patient with microcephaly in order to
identify the etiology of the malformation. Case report: A female patient, with a head
circumference at birth of 31.5 cm, has a delay in psychomotor development associated
with anomalous social interaction and stereotyped hand movements. At the age of 3,
she developed epilepsy. Discussion: A wide possibility of factors that could cause
microcephaly was investigated, among some of the tests performed, serologies were
negative for infections by STORCH, the genetic test of karyotype with G banding did
not find anomaly in the analyzed cells and the Chromosomal Analysis by Microarray
identified a genomic variant designated in the literature as of undetermined meaning.
Conclusion: Considering the importance of this topic and the relevance of these data
for public health, mainly due to the significant increase in cases, the search for new
knowledge contribute to an accurate diagnosis of this manifestation, making it possible
to outline preventive and public health promotion actions. There is no specific
treatment for microcephaly, however, multiprofessional support helps in the
development and is essential to treat symptoms and prevent possible complications,
in addition to providing quality of life for patients and their families.
KEYWORDS: Microcephaly, Cytogenetics, G-Banding, Chromosomal abnormalities.
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1. INTRODUÇÃO

A implicação do desenvolvimento inferior do cérebro de uma criança ainda no
útero ou na infância é chamada de microcefalia. Um dos parâmetros utilizados para
caracterizar a microcefalia é o Perímetro Cefálico (PC) inferior a menos dois desvios
padrão da média para a idade gestacional e sexo, equivalendo a um (PC) menor ou
igual a 31,5 centímetros para meninas e 31,9 para meninos, segundo a tabela da
Organização Mundial de Saúde (OMS). 1
A Microcefalia não é uma enfermidade e sim um sinal característico de prejuízo
ou déficit do crescimento cerebral. 2 Tal condição é dividida em primária e secundária.
A primária é caracterizada pelo desenvolvimento anormal do encéfalo. Já na
secundária, o desenvolvimento cerebral ocorreu normalmente, porém após o
nascimento a criança sofre algum dano que impossibilita a continuidade da evolução
cerebral. 3
A origem da microcefalia é multifatorial, no entanto as causas mais comuns são
genéticas, perinatais, pós-natais e ambientais. Os fatores genéticos podem gerar o
desenvolvimento de síndromes e alterações cromossômicas. A malformação do
sistema nervoso central e a redução da oxigenação para o cérebro fetal, por
complicações na gravidez, também podem causar microcefalia. As principais
questões ambientais são: exposições a drogas, produtos químicos, fármacos
antiepiléticos, intoxicação por mercúrio e radiação. Doenças como: toxoplasmose
congênita, desnutrição grave na gestação, fenilcetonúria materna, rubéola na gravidez
e infecção congênita por citomegalovírus influenciam na produção de manifestações
neurológicas no feto. Além disso, a microcefalia passou a ser um problema de saúde
pública no Brasil, visto que, desde 2015, o número de casos aumentou
significativamente sendo associada a uma consequência do vírus Zika (ZIKV). O
aumento inesperado de nascimentos com esse quadro ocorreu após um surto de
doença

pelo

ZIKV,

inicialmente

no

Nordeste

brasileiro, sendo

observado

primeiramente em hospitais de Recife, Pernambuco, e posteriormente em outros
estados da região.5 Na nona edição do boletim epidemiológico sobre ZIKV, foi
divulgado o número de casos notificados de microcefalia, sendo que até 21 de maio
de 2016 foram notificados 7.343 casos de microcefalia no Brasil, destes 1.431 foram
confirmados como microcefalia e/ou alteração do Sistema Nervoso Central. 6
Geneticamente, há pelo menos 23 genes (MCPH 1 ao MCPH 23) que ao
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sofrerem mutação podem causar o desenvolvimento da microcefalia primária
autossômica recessiva (MCPH) que é um distúrbio raro do neurodesenvolvimento da
criança. A causa mais prevalente de MCPH está relacionada à alteração no gene
ASPM (MCPH5).7 As mutações dos genes MCPH ocasionam desordens na
condensação dos cromossomos, alteram os fusos mitóticos, perturbam os
mecanismos que equilibram o número dos neurônios produzidos pelas células e
desregulam o processo de transcrição do DNA. 8
Tais fatores podem interferir apenas no desenvolvimento cerebral ou influenciar
outras áreas do corpo, determinando casos sindrômicos de microcefalias e
apresentando possíveis complicações, como déficit intelectual, atraso nas funções
motoras e de fala, distorções faciais, nanismo ou baixa estatura, hiperatividade,
epilepsia, dificuldades de coordenação e equilíbrio.9
No contexto atual, a microcefalia é considerada uma doença de notificação
compulsória devido ao surto da moléstia no ano de 2015. Na visão de Nepomuceno 9,
o diagnóstico de um filho portador de microcefalia pode despertar nos pais uma série
de emoções como tristeza, medo, preocupação, rejeição e culpa.
De acordo a OMS, há muitas causas potenciais de microcefalia, porém muitas
vezes a causa permanece desconhecida, ou seja, alguns pais não sabem exatamente
o motivo de sua criança ter nascido com a má formação.
Não há até o momento tratamento medicamentoso para a microcefalia. É
orientado realizar terapias para melhorar as habilidades da criança, como fisioterapia,
hidroterapia, terapia ocupacional, musicoterapia e outras formas de tratamentos
orientadas e direcionadas para cada criança visto que cada portador apresenta
necessidades específicas. 9
O relato é uma ferramenta de pesquisa relevante, pois a determinação da
origem da microcefalia é de suma importância para os dados de saúde pública e
principalmente para o esclarecimento aos familiares da criança, buscando um melhor
entendimento dessa condição.
Este trabalho teve por objetivo relatar o caso de uma paciente diagnosticada
com microcefalia demonstrando a possível causa desta condição uma vez que,
durante a gestação a progenitora não teve infecções, não fez o uso de álcool e/ou
fármacos (lícitos ou ilícitos) com ação teratogênica. Este trabalho foi realizado
seguindo fielmente as determinações contidas na resolução Nº 466, de 12 de
dezembro de 2012, evidenciando o respeito pela dignidade humana e a proteção
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devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos, sob
parecer número 3.918.019 do Conselho de Ética em Pesquisa - CEP.

2. RELATO DE CASO

2.1 Aspectos clínicos gerais

Criança do sexo feminino, sete anos de idade, nascida no início de 2014,
natural e residente em Rondonópolis-MT. Nascida de parto cesáreo, a termo (39
semanas), pesando 2940 gramas (g) adequado para a idade gestacional (AIG),
medindo 48 centímetros (cm), perímetro cefálico 31,5 cm, APGAR 7/9 e com evolução
neonatal sem intercorrências. O APGAR é o método utilizado para a avaliação
imediata do recém-nascido (RN), onde cinco sinais vitais são avaliados (tônus
muscular, pulsação arterial, reflexo, esforço respiratório e cor da pele). A RN foi
encaminhada para o ambulatório de Neuropediatria por ter nascido com microcefalia.
Sua genitora tinha 18 anos, fez pré-natal completo, totalizando sete consultas,
e apresentava história gestacional, parto e nascimento: Gesta I, Para I, Abortos zero.
Também não teve Hipertensão Gestacional e Diabetes Mellitus Gestacional. Não
apresentou infecções por citomegalovírus, herpes, rubéola, sífilis, toxoplasmose e
HIV. Durante a gestação não teve síndrome metabólica. Não faz o uso de drogas
ilícitas e nega o uso de fármacos durante a gestação (exceto ácido fólico e sulfato
ferroso).
Sorologias

do

lactente:

IgG

e

IgM

negativos

para

Toxoplasmose,

citomegalovírus, herpes e rubéola. História patológica pregressa: nada digno de nota.
História familiar: pais não consanguíneos, não tabagistas e etilistas, saudáveis e
jovens.
Com menos de cinco meses de idade, a paciente realizou Tomografia
Computadorizada (TC) do Crânio, que mostrou o fechamento prematuro da sutura
metópica, sem assumir aspecto trigonocefalia.
Aos 6 meses de idade, peso: 6890 g, perímetro cefálico 39 cm. A criança
apresentava desproporção crânio facial, estrabismo convergente, hipotonia global,
não emitia sons e nem segurava objetos.
Aos 12 meses de idade, sentou-se com apoio, apresentou sialorreia intensa e
não sustentava o pescoço. Fez Ressonância Magnética (RM) do Crânio, que mostrou
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microcefalia com parênquima cerebral de volume reduzido para idade e leve
acentuação de sulcos e fissuras cerebrais, sem outras alterações. Com 1 ano e 8
meses, pesava 11 kg, com PC de 43 cm, começou a engatinhar e a falar monossílabos
e iniciou o acompanhamento multidisciplinar com fisioterapia motora, fonoaudióloga,
psicoterapia e equoterapia. Aos dois anos de idade, andou sem a presença de apoio.
Com aproximadamente três anos, a marcha é instável e claudica com o
membro inferior direito, parou de falar as poucas palavras que já sabia como “dada”,
“vovô”, “água”, e apresenta movimentos estereotipados com as mãos, baixa interação
social e disfagia grave. Evolui com crise convulsiva em quadro de epilepsia. As crises
eram refratárias ao tratamento com Gardenal houve troca para Depakene®, mas sem
resposta satisfatória. As medicações que apresentaram êxito no controle das crises
foram Trileptal® e Keppra®.
Em abril de 2017, foi solicitado o exame molecular para pesquisa de mutações
no gene MECP2 para afastar ou atestar o diagnóstico de Síndrome de Rett. O
resultado afastou a possível hipótese.
No ano de 2018, os efeitos colaterais do Trileptal® estavam sendo prejudiciais,
logo foi necessário a troca para Depakote Sprinkle e mantiveram o Keppra. Além dos
medicamentos para crise epiléptica prescreveram Arpejo, um antipsicótico e
estabilizador do humor, com a finalidade de reduzir a irritabilidade.
Com sete anos de idade, duplica algumas sílabas como: “papa”, “caca”, “boi”,
“oi”, apresenta sialorreia intensa, dificuldade no aprendizado, marcha instável e
oscilante, não tem controle dos esfíncteres e tem episódios de autoagressão.
Atualmente, a criança não está tendo atendimento de reabilitação com a equipe
multidisciplinar por causa da pandemia do coronavírus.

2.2 Aspectos genéticos

Teste genético de cariótipo com bandeamento G foi solicitado para identificar
possíveis alterações cromossômicas. O cariótipo não constatou anomalia nas células
analisadas e com isso foi possível afastar algumas síndromes que têm como um dos
sinais clínicos a redução no volume cerebral (microcefalia).
Em novembro de 2019, foi solicitado um exame de Análise Cromossômica por
Microarray. Foi identificada uma variante genômica designada na literatura como de
significado indeterminado: a microduplicação (tamanho 336 kb) de segmento
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intersticial do braço longo do cromossomo 17. A duplicação detectada em 17q25.3 não
afeta genes já associados a doenças. Duplicações que se superpõem a essa foram
descritas em bancos de dados de indivíduos com fenótipos, porém foram também
documentadas em alguns indivíduos da população geral. Os dados atuais são
insuficientes para avaliar o impacto clínico dessa variante.

3. DISCUSSÃO

Após o surto de infecções por ZIKV, em 2015, houve um aumento significativo
dos casos de microcefalia no Brasil, chamando a atenção da comunidade médica e
científica. No caso relatado a paciente nasceu em 2014, antes do surto e foi
diagnosticada com microcefalia logo após o parto, sendo encaminhada para o
ambulatório de Neuropediatria. 4
A etiologia da microcefalia é complexa e multifatorial. Não é definida como uma
doença, se trata de um importante sinal clínico, que evidencia destruição ou
anormalidades no crescimento cerebral. Essa malformação pode ser congênita, sendo
classificada como primária, quando tem origem genética, cromossômica ou ambiental,
incluindo infecções. Quando decorrente de um evento que atrapalhou o cérebro em
crescimento, no fim da gestação ou no período peri e pós-natal é classificada como
secundária. 10
Durante a formação do embrião podem ocorrer defeitos na neurogênese,
sinaptogênese e migração neuronal, gerando malformações macroscópicas do
sistema nervoso central (SNC) e calcificações do parênquima cerebral. Esses defeitos
costumam ocorrer nos primeiros quatro meses de gestação, quando defeitos genéticos
ou a ação de agentes infecciosos, químicos e nutricionais podem interferir no
desenvolvimento cortical do encéfalo. A cranioestenose é a fusão prematura das
suturas cranianas e é outra causa comum de microcefalia e também pode estar
relacionada a causas ambientais e genéticas.11
Associado à microcefalia, pode haver deformidade craniofacial característica,
devido a irregularidade entre o crescimento do crânio e da face. Consequentemente,
observa-se a cabeça pequena, enrugamento do couro cabeludo, testa curta e projetada
para trás, face e orelhas desproporcionalmente grandes. 20
A maioria das infecções congênitas que afetam o SNC são transmitidas via
transplacentária, as principais são designadas pelo acrônimo STORCH, cujas letras
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representam sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, infecção pelo herpes
simplex e outros agentes infecciosos. Em 2015, o Ministério da Saúde confirmou a
relação entre a infecção pelo ZIKV e a ocorrência de microcefalia, sendo mais uma
causa infecciosa que deve ser pesquisada.11
Quando a causa provável da microcefalia é devido à infecção congênita pelo
ZIKV devem ser seguidos os protocolos clínicos estaduais, com coleta de soro/plasma
e Líquido Cefalorraquiano (LCR) dos recém nascidos para confirmação laboratorial da
infecção pelo ZIKV.16 Neste caso, não houve análise do LCR, pois ainda não havia
essa correlação entre o novo vírus e a malformação.
As sequelas da microcefalia estão relacionadas com alguns fatores que
envolvem a etiologia e a idade em que ocorreu o evento. Quanto mais precoce a
afecção, mais graves serão as anomalias do SNC. O exame físico completo e a
identificação de todos os defeitos congênitos presentes ao nascer, além da
microcefalia,

e

os

achados

de

exames

complementares

(neuroimagem,

oftalmológicos, audiológicos, exames virológicos, etc.), auxiliam na investigação das
alterações mais prevalentes para chegar a um diagnóstico específico. 2
As principais alterações ultrassonográficas observadas nos casos de
microcefalia durante a gestação são calcificações cerebrais, alterações ventriculares
e alterações de fossa posterior. No primeiro trimestre deve chamar a atenção do
profissional a translucência nucal aumentada (> 2,5 mm), no segundo as normalidades
do SNC fetal e no terceiro o percentil de crescimento < P10.1 Os exames realizados
durante a gestação do caso relatado não identificaram alterações, portanto, não se
sabe o período exato em que ocorreu a microcefalia.
O início ideal do pré-natal é preferencialmente até a 12ª semana de gestação,
sendo importante para o diagnóstico precoce de alterações e para realização das
intervenções adequadas. O número de consultas orientado é igual ou superior a seis,
sendo mensais até a 28ª semana, quinzenais até 36ª semana e semanais até o
nascimento. A genitora realizou a primeira consulta com dez semanas, no total foram
sete consultas pré-natais, e fez cinco exames de ultrassonografia, estando dentro do
padrão preconizado. 12
Ao nascimento, durante a assistência à criança deve-se verificar o peso,
estatura e os perímetros cefálico, torácico e abdominal. Na avaliação da paciente do
caso, o perímetro cefálico estava abaixo do preconizado ao nascimento (31,5cm) e em
todas as medidas realizadas posteriormente. Segundo a tabela da OMS, os valores
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de referência do perímetro cefálico em recém-nascidos do sexo feminino, a termo, é
em média de 33,9 cm ao nascimento, chegando até 38,7 cm na décima semana de
vida. 21
A criança desenvolve habilidades desde o nascimento, sendo muito importante
acompanhar os seus marcos de desenvolvimento para avaliar o Desenvolvimento
Neuropsicomotor (DNPM). No primeiro semestre de vida a criança sustenta a cabeça,
ganha controle de tronco, olha em direção aos sons, pega objetos, além de reconhecer
seu nome. Entre 2 e 4 meses começa a balbuciar e responder ativamente ao contato
social. Entre 4 e 6 meses segura objetos com as duas mãos, busca ativamente
objetos, reage a interações e expressões dos cuidadores. No segundo semestre, entre
os 6 e 9 meses senta- se sem apoio e duplica sílabas.
Até o primeiro ano de vida a criança já faz pinça, imita gestos e anda com apoio.
13,15 O reconhecimento de alterações ao longo do crescimento impõe ações
de intervenção.15 Neste caso, observa-se sinais de alerta pois a criança não
alcançou os marcos de desenvolvimento para sua idade, aos seis meses não emitia
sons e não segurava objetos, sentou com apoio aos 12 meses e ainda não sustentava
a cabeça. Começou a engatinhar e falar monossílabas com um ano e oito meses.
São inúmeras as alterações relacionadas à microcefalia, dentre elas: déficit
intelectual, epilepsia, paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento de linguagem e/ou
motor, distúrbio do comportamento, além de anomalias oftalmológicas, auditivas,
cardíacas, renais, e do trato urinário. A criança relatada apresenta atraso no
desenvolvimento de linguagem, atraso no desenvolvimento motor (marcha instável e
oscilante) e estrabismo, além do desenvolvimento de crises convulsivas em quadro
de epilepsia aos 3 anos de idade. 13
Um estudo retrospectivo com 680 pacientes microcefálicos informou que 65%
das crianças com microcefalia tinham deficiência intelectual, 43% epilepsia e 30%
condições oculares. A patogênese foi genética ou presumivelmente genética em 29%
e em 41% a etiologia permaneceu incerta. A microcefalia familiar isolada e idiopática
não foi associada à diminuição dos desfechos de desenvolvimento ou dos escores de
QI em crianças sem outros déficits. 17
Em pacientes do sexo feminino com atraso no desenvolvimento global,
considera- se a síndrome de Rett (mutação genética rara associada ao gene MECP2
que afeta o desenvolvimento do cérebro no sexo feminino) uma das principais causas,
portanto, esse diagnóstico deve ser considerado em meninas com atraso inexplicável
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de desenvolvimento moderado a grave. 23 Em 2017, foi solicitado o exame molecular
para pesquisa de mutações no gene MECP2 para afastar ou atestar o diagnóstico de
Síndrome de Rett. O resultado afastou a possível hipótese.
A microcefalia primária recessiva autossômica (MCPH) está associada a
mutações genéticas únicas, resultando em microcefalia isolada com ressonância
magnética normal e nenhum outro achado.

23

A microcefalia é uma condição

permanente associada a um risco de mortalidade 20 vezes maior. As crianças que
tiveram uma infecção intrauterina ou têm anormalidade cromossômica ou metabólica,
o prognóstico é ainda pior. 17
A identificação dos casos requer uma análise exaustiva de antecedentes,
exame clínico e estudos complementares para definição do diagnóstico. Logo, é
importante rastrear possíveis infecções por STORCH, desnutrição materna e outros
teratógenos, dentre eles o álcool, alguns medicamentos e a exposição do feto a
radiação, além das inúmeras síndromes genéticas, como as cromossomopatias
identificadas pelo cariótipo e as microdeleções e microduplicações identificadas pelas
técnicas de arranjo genômico (array). A etiologia determina as condições potenciais
associadas e o prognóstico. 14
A ressonância magnética (RM) é padrão-ouro na avaliação da etiologia da
microcefalia por ser mais sensível que a tomografia computadorizada (TC). Na
negativa de etiologia infecciosa, o teste genético é o próximo passo. Atualmente, não
há evidências suficientes para apoiar testes genéticos na avaliação de todos os casos
de microcefalia, mas pode ser indicado após a neuroimagem, especialmente quando
não há evidências específicas na história ou exame físico sugerindo um diagnóstico.
O eletroencefalograma deve ser realizado no caso de convulsões. 22
Neste caso, a paciente realizou a TC do Crânio, obtendo como hipótese
diagnóstica o fechamento prematuro da sutura metópica, ainda sem assumir aspecto
trigonocefalia. Posteriormente, a RM do Crânio, feita com aproximadamente um ano
de idade, mostrou microcefalia com parênquima cerebral de volume reduzido para
idade.
Identificar mutações genéticas como causas de microcefalia aumenta o
conhecimento sobre o desenvolvimento cerebral e o espectro clínico da microcefalia.
17

Portanto, foi realizado um teste genético de cariótipo com bandeamento G para

identificar possíveis alterações cromossômicas. O cariótipo não constatou anomalia
nas células analisadas, portanto, foi possível afastar algumas síndromes que têm
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como um dos sinais clínicos a redução no volume cerebral. Foi também solicitado um
exame de Análise Cromossômica por Microarranjo, identificando uma variante
genômica designada na literatura como de significado indeterminado.
Embora sejam reconhecidas muitas prováveis causas da microcefalia,
nenhuma etiologia é identificada em até metade dos casos. Os novos instrumentos
genéticos de diagnóstico e o melhor reconhecimento das causas ambientais, podem
gerar uma melhor compreensão desse importante grupo de pacientes sem diagnóstico
e, por sua vez, compreender melhor os complexos processos de proliferação neuronal
e apoptose celular.

7

Neste relato, os resultados dos exames foram inconclusivos,

portanto, a paciente continua sem um diagnóstico definitivo.
Um diagnóstico exato é importante para o aconselhamento do paciente e da
família afetada em relação ao curso clínico, possíveis complicações, suporte médico
otimizado e risco de recidiva. Além disso, um diagnóstico exato também é importante
para futuras abordagens de terapia genética e o desenvolvimento de terapias
neuroprotetoras de lesões cerebrais perinatais. Se as ferramentas de diagnóstico
disponíveis atualmente não puderem estabelecer um diagnóstico específico
(genético), tecnologias modernas que ainda estão sendo otimizadas a nível de
pesquisa podem fornecer uma abordagem diagnóstica futura e se tornar parte da
abordagem padrão de pacientes com microcefalia. 17
O seguimento das crianças diagnosticadas com microcefalia deve ser amplo a
fim de detectar qualquer déficit cognitivo, neurológico, psicomotor ou social com
objetivo de promover ações precoces para o pleno desenvolvimento da criança.13 Uma
equipe multiprofissional especializada é essencial para garantir acolhimento, apoio e
informação a família, além de oferecer estimulação precoce a criança com objetivo de
reduzir os possíveis atrasos no desenvolvimento e socialização. 2
Em 2016 o Ministério da Saúde lançou Diretrizes de Estimulação Precoce Crianças de zero a 3 anos com Atraso no DNPM decorrente de Microcefalia, sendo
uma das ações do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, instituído em 2015
após o surto de Microcefalia por ZIKV. O objetivo da Diretriz é ajudar os profissionais
da Atenção à Saúde no trabalho de estimulação precoce às crianças de zero a 3 anos
de idade com microcefalia. 18
Os profissionais da reabilitação, dentre eles os fonoaudiólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais e psicólogos, devem estar aptos para apontar as
possibilidades de desenvolvimento da criança com microcefalia, bem como, fornecer
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a atenção necessária aos pais, de modo a considerar os sentimentos que advêm da
situação, a fim de promover autoconfiança para cuidarem do filho. 18
O apoio multiprofissional pode possibilitar qualidade de vida e, principalmente,
saúde mental a esses pais, pois esse suporte e acompanhamento é um importante
fator de proteção e promoção de saúde mental. Este apoio auxilia na elaboração de
estratégias para enfrentar para as adversidades de manejo da vida diária. 19

4. CONCLUSÃO

A realização deste estudo foi motivada pelo caso da paciente em
acompanhamento, que nasceu com microcefalia. A determinação da etiologia da
microcefalia pode ser muito difícil e exaustiva, visto que, são inúmeras as causas
desta malformação e, apesar disso, em muitos pacientes nenhuma etiologia é
identificada.
Neste relato, foi descartado muitas das causas de microcefalia e a hipótese
pressuposta era uma síndrome genética, que não foi confirmada pelo teste genético
de cariótipo com bandeamento G. Outro exame realizado foi a Análise Cromossômica
por Microarranjo, que identificou uma variante genômica designada na literatura
como de significado indeterminado. Portanto, a paciente permanece com diagnóstico
inconclusivo. Além disso, diante do aumento de casos de infecção pelo ZIKV e de
sua associação com a microcefalia congênita ocorreu um surto de nascimentos de
bebês com microcefalia no Brasil. No entanto, em adição ao ZIKV existem uma série
de fatores diferentes de origem desta alteração, que vêm sendo negligenciadas. A
busca de novos conhecimentos contribuiria para um diagnóstico preciso, podendo
fomentar o desenvolvimento e aprofundamento de pesquisas sobre a prevenção
dessa condição.
Também pode fornecer meios para prever um prognóstico e planejar
intervenções precoces que possam ajudar os pacientes e suas famílias.
O aumento de casos também significa um acréscimo nas estatísticas de
pessoas com transtornos do desenvolvimento que irão precisar de atenção especial.
O conhecimento e a difusão das causas que envolvem essa malformação são muito
importantes, do mesmo modo, que se faz necessária a constante atualização para
atender as crianças que apresentam esta condição da melhor forma possível, visto
que não há tratamento curativo para a microcefalia.
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O RN que apresenta microcefalia precisa ser acompanhado de forma regular e
multiprofissional para poder atingir o máximo do seu potencial, sendo estimulado
integralmente, e também para seja possível a detecção precoce dos possíveis
problemas ou atrasos no desenvolvimento, possibilitando intervenção adequada.
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RESUMO: Surgido em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, o novo coronavírus
rapidamente espalhou-se para todo o mundo, configurando a pandemia mais recente
da história. Consequentemente, toda a sociedade e seus modos de funcionamento
foram alterados, a partir da exigência de adaptações rápidas e eficientes para o
seguimento dos processos em voga, em um contexto onde a educação foi submetida
a marcantes modificações. A partir da cooperação interadministrativa e com o finco
de readequar parâmetros da educação superior, aventaram-se alternativas de
integração educacional, reformulando os espaços anteriormente conhecidos e
definindo novos objetivos educacionais, fato demonstrado pelo uso abundante das
Tecnologias de Informação e Comunicação. Diante disso, este trabalho objetiva o
reconhecimento dos impactos oriundos da integração de ferramentas inovadoras nos
cenários educacionais, com a compreensão de como os processos sociais afetam a
educação e a aquisição de tecnologias da informação e ensino, além de projetar novas
perspectivas e necessidades surgidas da instabilidade presente. Para tanto, foi
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realizada uma revisão integrativa de bibliografias definidas a partir de descritores em
saúde preestabelecidos, dispondo-se nessa busca 24 artigos capazes de evidenciar
o panorama adaptativo, suas potencialidades e vulnerabilidades, além das
ferramentas adotadas e abordagens definidas. Por conseguinte, esta publicação
reconhece os impactos oriundos da integração de ferramentas inovadoras de ensino
nos cenários educacionais, marcados pela transição contínua de seus parâmetros e
espaços.
PALAVRAS-CHAVE: “COVID-19”; “pandemia”; “educação médica” e “Tecnologias da
Informação e Comunicação”.
ABSTRACT: Emerging in December 2019 in Wuhan, China, the new coronavirus
quickly spread worldwide, setting up the most recent pandemic in history.
Consequently, the whole society and its modes of operation were changed, based on
the requirement of rapid and efficient adaptations for the follow-up of the processes in
vogue, in a context where education was subjected to marked modifications. From the
inter-administrative cooperation and with the purpose of refitting parameters of higher
education, alternatives of educational integration were suggested, reformulating the
previously known spaces and defining new educational objectives, a fact demonstrated
by the abundant use of Information and Communication Technologies. An integrative
review of bibliographies from pre-established health descriptors was performed, with
10 articles capable of evidencing the adaptive panorama, its potentialities and
vulnerabilities, in addition to the tools adopted and defined approaches. Therefore, this
publication recognizes the stemming impacts in the integration of innovative teaching
tools in educational scenarios, marked by the continuous transition of their parameters
and spaces.
KEYWORDS: “COVID-19”; “Pandemics”; “Education; Medical” and “Information
Technology”.
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1. INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019 vários casos de uma nova doença foram relatados em
Wuhan - China. Tratava-se da severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
(SARS- CoV-2), causada por um novo agente da família dos coronavírus, responsável
por vitimar milhares de pessoas logo no mês seguinte, afetando 19 países. No final
do mês de fevereiro de 2020, 46 países já haviam relatado casos da nova doença e,
em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde oficializou o decreto da pandemia
por COVID-19. O primeiro caso notificado no Brasil surgiu no fim de fevereiro de
2020, estendendo-se rapidamente para mais de 480 casos ainda no início de março
e instaurando rapidamente um cenário pautado pela necessidade de medidas
sanitárias de distanciamento social, a fim de conter as taxas de transmissão
autóctones do novo coronavírus.
Não obstante, todas as instâncias do corpo social encarregaram-se de
modificar suas funções e ritmos para atingir os objetivos de saúde traçados. Nesse
aspecto, destaca- se a conjuntura dos processos educacionais, induzidos à
reformulação incisiva em todos os seus níveis e das mais variadas formas, com a
criação de novos espaços e revisão dos já existentes. Diante da necessidade de
manutenção do curso letivo e garantia do cumprimento de toda a grade curricular,
foram desenvolvidas estratégias de uso e acesso aos ambientes educacionais, agora
mormente remotos e passíveis de integração da tecnologia em larga escala para a
estabilidade dos objetivos acadêmicos.
Tratando-se do curso de Medicina, alunos do 1º ao 8º período depararam-se
com a suspensão de suas aulas presenciais, enquanto os internos trilharam a
continuidade das práticas eximindo-se do enfrentamento da nova doença. Em adição,
conforme sancionado pelo Presidente da República, uma medida previa conferência
de grau aos estudantes que completassem no mínimo 75% do período de estágio
curricular. Essas possivelmente representaram as primeiras medidas a favor da
segurança dos alunos e contenção de prejuízos acadêmicos, com seguimento de
condutas e resoluções norteadas pela Association of American Medical Colleges
(AAMC).
Entretanto, os cenários de prática modificaram-se conforme as realidades de
cada município, com adaptações oriundas das determinações das Secretarias de
Saúde municipais e estaduais. Apesar de o Conselho Nacional de Educação (CNE)
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permitir aos internos o seguimento de suas atividades práticas, as próprias resoluções
desprendidas pelas Secretarias de Saúde limitaram a materialização dessa
possibilidade.
Nessa conjuntura, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) autorizou o ensino
remoto à distância por meio da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. A medida foi
aprovada em caráter emergencial provisório com duração de 30 dias, dotada da
possibilidade de prorrogação a depender da vigilância epidemiológica e das
recomendações dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital. Por outro lado,
a resolução delimita, no Art. 1, parágrafo 3º que: “fica vedada a aplicação da
substituição de que trata o caput aos cursos de Medicina bem como às práticas
profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos”.
Ocorre que, o quadro da COVID-19 no país agravou-se a ponto impedir
contatos presenciais entre quaisquer estudantes e corpos administrativo e docente das
instituições. Isso determinou a continuidade das soluções remotas à realidade
sanitária, de modo a contemplar o princípio de oferta do ensino aos estudantes mesmo
com as condições adversas estabelecidas. Diante disso, através do Art. 1º da Portaria
Nº 544 de 16 de junho de 2020, ficou determinada a substituição dos ambientes
presenciais pelos digitais, enquanto durasse a pandemia da COVID-19, além da
anulação de todas as portarias anteriores a essa.
Nesse aspecto, de maneira análoga a instituições de ensino de todo o mundo,
tornou-se frequente a reformulação de recursos didáticos e a utilização de ferramentas
inovadoras de ensino. Assim, a modalidade remota configurou a melhor opção para a
manutenção da continuidade das aulas, recorrendo-se às plataformas virtuais para
garantir o seguimento período letivo. No entanto, a mudança de um cenário antes
essencialmente presencial para um panorama em ambiente virtual, trouxe
questionamentos a quem nunca experimentou tal modalidade. Dentre os impactos das
inovações educacionais implementadas na educação médica, destacam-se as
inseguranças quanto à adaptação dos alunos, confiabilidade na metodologia remota e
sedimentação da aprendizagem.

1. O Movimento dos processos educacionais na atualidade

Entende-se por metodologia remota a forma de ensino pautada pela autonomia
do estudante, estando este designado ao protagonismo em seu processo de ensinoBrazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, p. 88544-88563 sep. 2021 ISSN: 2525-8761 281

aprendizagem. Apesar de não recente, essa se situa em volatilidade intrínseca com
as mudanças e movimentos sociais, estando, portanto, passível de alteração
constante e dependente das necessidades inerentes ao sucesso da educação. Esse
processo metodológico se manifesta pelo resgate dos métodos crítico-reflexivos,
integrando as atividades remotas de aprendizagem, podendo ou não utilizar as
tecnologias digitais (FIOCRUZ, 2020). Diante disso, se estabelecem duas
temporalidades: as aulas síncronas e as assíncronas.
A primeira modalidade compreende aulas dispostas em ambiente físico ou
virtual, onde os personagens discutem, refletem e compartilham pensamentos e
preceitos de maneira mútua, com contatos em tempo real. Nesse contexto, a
virtualização do ensino endossa de maneira substancial essa modalidade, oferecendo
subsídio à ampla variedade de cenários e abordagens. No entanto, apesar das
potencialidades do ambiente virtual, há como obstáculos as dificuldades de acesso e
qualidade de rede, além do aspecto de virtualização de aulas presenciais alheias às
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Em contrapartida, as aulas assíncronas são delimitadas por contatos não
simultâneos, em ambientes alheios ao cenário físico. Ao passo que é respeitado o
tempo de acomodação dos indivíduos, os acessos podem ser realizados de maneira
eletiva pelos próprios alunos, imbuídos de maior responsabilidade e compromisso
quanto às etapas de sua formação. Essa conjuntura, apesar de proporcionar maior
grau de liberdade ao estudante, priva-o de mediações próprias da participação ativa
do docente, responsável por conduzir a criação de espaços personalizados e
aplicação de modais de ensino efetivos, a fim de alcançar as competências e
habilidades esperadas.
Ocorre que, a urgência pela adaptação dos espaços incitou a reformulação
abrupta de metodologias e ferramentas, validando ainda mais a integração científicotecnológica nos cenários de educação médica. Assim, é objetivada maior fidelidade às
adequações sociais por possibilitar vieses personalizados aos estudantes, expostos
a variáveis subjetivas e diretas da finalidade da educação. Originam-se, dessa forma,
duas ideias correlacionadas, mas não análogas. A primeira é a da educação remota,
definida por uma oferta educacional alternativa que opera a partir de soluções
integralmente remotas para a substituição de contatos presenciais preestabelecidos
(ARRUDA, 2020, p. 265).
Por sua vez, a Educação à Distância - EaD - é definida por Arruda (2020, p.
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266) e Favero (2020, p.79347 apud MOORE e KEARSLEY, 2012) como a modalidade
que é “mediada por tutores em ambiente virtual, é atemporal ou assíncrona e acontece
em ambientes virtuais de aprendizagem”. Ao observar as duas alternativas,
contemplam-se disparidades demarcadas mormente pela temporalidade dos contatos,
estando a educação remota aliada à sincronicidade e a EaD determinada por contatos
assíncronos.
Apesar das dissociações entre as estratégias de cada método, ambos partilham
o uso de tecnologias. Assim, ao considerar que a globalização tornou e mantém os
indivíduos hiperconectados, é imprescindível reconhecer as facilidades inerentes a
medidas alternativas e virtuais. Isso é endossado por Tavares et al. (2018), que atribui
às alternativas aqui citadas a dissolução dos empecilhos representados pelo
deslocamento, carga horária exclusiva e distanciamento geográfico dos polos
educacionais.
Em contrapartida, coexistem desafios inerentes à própria adesão de ambientes
alternativos, que podem, segundo Favero (2020, p. 79347 apud SATHLER, 2020),
“fragilizar a aprendizagem, debilitar o planejamento do ensino e a utilização de
metodologias ativas, alterando modos de participação nas aulas”. Determina-se,
portanto, o fito de garantir uma educação superior significativa, íntegra, plural e
contextualizada, destituída de hegemonias e focada na construção positiva e
humanística, apesar das limitações oriundas da ausência de contatos presenciais e
interações de cunho social e afetivo. O momento histórico vivenciado atribui
durabilidade à ocorrência de mudanças.
De maneira análoga, nas diversas esferas de sua existência, e principalmente
através dos avanços tecnológicos, a sociedade também caminha em constante
transição. Logo, o processo educacional, utilizado como mediação básica para a
evolução da humanidade, também entra nessa ressignificação pelos processos
sociais, sendo deles resultado e causa, concomitantemente. Deve-se analisar, de fato,
que os processos pedagógicos são recursos prioritários para o desenvolvimento
íntegro das competências intelectuais, ainda que o aspecto socioeconômico,
atualmente, seja de maior referência. O panorama atual considera que:
Tendo em vista as mudanças na organização da indústria e do trabalho, a
educação formal se vê muitas vezes pressionada para atender às novas
exigências do mercado. Com efeito, os avanços no progresso técnico
modificam as qualificações exigidas e, sob essa perspectiva, o “aprende a
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fazer” atua na compreensão de que a educação do século XXI precisa estar
atenta a essas transformações, reatualizando os jovens para além de uma
qualificação estritamente técnica. (BOYER e CHRISTIAN, 2015 p.43).

Ao defrontar-se com as problemáticas da globalização, expõe-se novamente
a função e aplicabilidade da educação, mesmo que seja incerto como desempenhála perante esses adventos, tensionando ainda mais os modelos educacionais. Da
mesma forma, é importante ressaltar a dificuldade do ensino diante do
multiculturalismo e a individualidade exacerbada na atualidade, uma vez que a
educação prega a igualdade de acessos e oportunidades. Por mais distante que se
esteja de um processo educacional abrangente nesse cenário fragmentado e com
crescente falta de padrões devido à volatilidade da sociedade, ele sempre será passo
para a gênese de um caráter moral, fornecendo à sociedade autonomia perante a
ciência e a razão, além da socialização primária, nascida em sincronicidade ao
desenvolvimento dos primeiros contatos escolares. Com isso, considera-se que:
A educação é, portanto, um processo social que se enquadra numa certa
concepção de mundo, concepção esta que estabelece os fins a serem
atingidos pelo processo educativo em concordância com as ideias
dominantes numa dada sociedade. A educação não pode ser entendida de
maneira fragmentada, ou como uma abstração válida para qualquer tempo
e lugar, mas, sim, como uma prática social, situada historicamente, numa
determinada realidade (DIAS e PINTO, 2019, p.1).

Todo esse panorama explica o motivo de a tecnologia estar cada vez mais
presente no curso das civilizações e seus processos evolutivos. No contexto de
ensino remoto perante a pandemia, a demanda pelo uso das conhecidas TIC’s foi
intensificada. Essas correspondem a um conjunto de ferramentas tecnológicas, de
utilização integrada, potencializadoras dos processos de ensino através da criação
de ambientes virtuais, possibilitando maior troca de informações entre docentes e
discentes. As TIC’s utilizam as iconografias e são modificadas pelas construções
intelectuais inerentes ao meio, assumindo volatilidade estratégica para o domínio
dos processos de desenvolvimento enquanto modificam a si e suas ferramentas,
através de feedbacks próprios dessa relação. Assim:
A inserção tecnológica na esfera social se configura como um fator
essencial para a difusão, familiarização e utilização das TIC nos diferentes
campos sociais. O poder de penetrabilidade das TIC e sua extensa
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utilização promovem a propagação de concepções ingênuas a respeito de
seu papel na educação. Tais concepções apontam o uso das TIC com o
objetivo de aprimorar a aprendizagem dos indivíduos e assim melhorar os
processos de ensino e de aprendizagem (SILVA e SOARES, 2018, p.2).

2. O perfil do egresso sob a ótica das diretrizes curriculares acadêmicas

Segundo Machado, Wuo e Heinzle (2018), a atualidade modela a educação
médica de acordo com o tempo e as necessidades sociais, alcançando atualmente a
ânsia por um profissional moldado aos ideais éticos, reflexivos e humanistas. Esses
aspectos são amplamente influenciados pelos modos de construir a educação que se
interpuseram ao longo dos anos, nascidos e modificados pelas necessidades da
própria sociedade em que está inserido o egresso de medicina. Os mesmos autores,
ao avaliar a transição dos objetivos de formação, ressaltam que:
A formação de médicos que atendam a esta nova realidade parece algo
que os cursos de graduação experimentam, aos poucos, por meio de
adaptações curriculares e de novas metodologias de ensino. Os currículos
centrados em disciplinas e de cunho hospitalocêntrico, focados no
processo patológico, têm cedido espaço ao desenvolvimento de currículos
menos estruturados, que percorrem o processo de ensino-aprendizagem
com maior autonomia e participação ativa do estudante (MACHADO, WUO
e HEINZLE, 2018, p. 67).

Essa nova objetivação curricular prediz outra perspectiva profissional,
responsável pela abrangência da cognição oriunda das experiências ao longo da
formação. Isso conchava a origem dos aperfeiçoamentos conforme demanda
integrados no processo ensino-aprendizagem, dotado atualmente de metodologias
que aliam o tecnicismo ao saber humano sobre a doença e o doente. Essas
prerrogativas são motivadas pela consideração de que “o ensino e cuidado em saúde
devem se pautar na diversidade e diminuição das iniquidades em saúde, de modo a
contribuir para o melhor preparo dos profissionais” (TOURINHO e RAIMONDI, 2020,
p.2).
Não obstante, a proposta de Machado, Wuo e Heinzle (2020) aborda ainda a
tendência nacional a uma formação generalista, disposta a moldar um profissional
médico capaz de lidar com os problemas e vulnerabilidades da sociedade, seguindo
conceitos mundialmente discutidos. Isso endossa a integralização dos parâmetros
educacionais, infundidos agora pelas experiências sociais e pelo entendimento da
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urgência por uma formação personalizada, capaz de romper paradigmas e considerar
as particularidades como elementos intrínsecos aos vieses de abordagem
necessários. Portanto, de forma a corroborar com tal proposta:
Observa-se uma expansão da concepção pedagógica acerca do modelo de
formação em saúde, incorporando uma perspectiva biopsicossocial em
contraposição a um modelo biomédico e tecnicista, caracterizado pelos
“reducionismos biologicistas” (RAIMONDI et al., 2016, p. 3).

O bacharelado em Medicina é um dos cursos que mais formam profissionais
anualmente em âmbito nacional. A graduação possui, em média, duração de seis anos
e divide-se, tradicional e basicamente em três ciclos: básico, clínico e internato. Diante
de crescentes críticas a respeito do modelo de educação médica, até então vivenciado
no Brasil, em 2001 foram criadas as primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
para o curso de Medicina, com a proposta de nortear, a partir de então, a composição
curricular das graduações médicas em todo o território nacional. Essas diretrizes
sugeriram habilidades comuns a todos os cursos da área de saúde, bem como as
habilidades específicas para a graduação em Medicina, representando uma revolução
no ensino em saúde.
Logo adiante, no ano de 2014, foram publicadas as novas DCN para o curso
de Medicina. Tal documento trouxe uma série de postulados dos quais as instituições
de ensino superior deveriam se apropriar, onde aspectos socioculturais, humanísticos
e biológicos do ser estão creditados de maneira interdisciplinar e multiprofissional ao
decorrer da graduação.
Em outras palavras, o documento prevê a formação de um profissional com
habilidades gerais, crítico, reflexivo e ético, pronto para atuar em todos os
níveis de atenção em saúde e que seja capaz de praticar ações de
promoção, prevenção e reabilitação em saúde, respeitando sempre o direito
do paciente à cidadania e à dignidade (MEIRELES, FERNANDES e SILVA,
2019, p. 69).

Ainda, de acordo com a definição precisa do perfil do egresso apresentada no
Artigo 3º das DCN, conforme a seguir:
o Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando
egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista,
crítica e reflexiva. Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no
processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com
ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na
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perspectiva da integralidade da assistência, com senso de
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor
da saúde integral do ser humano (DCN - Art 3º).

Macroscopicamente, em âmbito internacional, são encontrados na literatura
médica documentos e diretrizes que, igualmente, buscam instituir as bases para a
construção curricular dos seus cursos de medicina, trazendo como principais
objetivos: a preparação plena do profissional para lidar com as questões de saúde da
comunidade em que se insere e a melhoria do cuidado imbuído em seus serviços. Estes
documentos trazem um ponto em comum, representado pelo anseio por estabelecer
um montante de competências a serem desenvolvidas ou desempenhos esperados
para o exercício profissional de excelência, respeitando os diferentes níveis de
formação do médico, indo desde a graduação e residência (especialização) até a pósgraduação (mestrado e doutorado). Dentre eles, destacam-se:
Assembleia Mundial de Saúde da OMS (Re-orentation of Medical Education
and Medical Practice for Health for All - 1995); Projeto EMA (Educação
Médica nas Américas - 1990); The World Federation for Medical Education
(Global Standards for Quality Improvement - 1994 & 2000); Outcome-based
education, AMEE – 1999, Projeto ROME (Reorientation of Medical
Education in South East Asia); Tomorrow Doctors (Recommendations on
Undergraduate Medical Education-UK, 1993 & 2003) e Outcome Project
(Accreditation Council for Graduate Medical Education – 2006) (BOLLELA,
2008, p4).

3. A continuidade da atribuição de ferramentas inovadoras à educação
médica

O advento da internet e o avanço das tecnologias permitiu a evolução dos
processos educacionais para estruturação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA). Nesse contexto, destaca-se que a estruturação desses espaços é realizada
por intermédio do uso de tecnologias como a videoconferência, ferramentas de
avaliação e plataformas de aprendizagem que permitem a integralização dos recursos
aqui explanados.
Primariamente, conceitua-se a videoconferência como uma ferramenta para
comunicação bidirecional, por meio do envio de áudio e vídeo on-line, utilizando a
internet como canal de transmissão e webcams acopladas aos computadores dos
participantes (PEREIRA et al., 2017, p.14). Baseando-se nesse conceito, as principais
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, p. 88544-88563 sep. 2021 ISSN: 2525-8761 287

ferramentas disponíveis para essa finalidade são: Google Meet®, GoToMeeting®,
Microsoft Team®, Skype® e ZOOM®, dispostos e exemplificados na Tabela 1.
Por conseguinte, as ferramentas de avaliação (Google Forms®, Kahoot!® e
Socrative®, dispostos e exemplificados na Tabela 1), são instrumentos que auxiliam o
registro documental de processos auto avaliativos, participação e desempenho de
estudantes. Este processo é desenvolvido pelas funções de feedbacks e relatórios
que reúnem as informações sobre atividades realizadas, avaliações, participações em
chat e trabalhos produzidos.
Tabela 1 – Recursos diferenciais de ferramentas de videoconferência e avaliação (continua)

Característica

Ferramenta

Avaliativa

Google
Forms®

Avaliativa

Kahoot! ®

Avaliativa

Socrative®

Videoconferência Google Meet®

Videoconferência GoToMeeting®

Videoconferência

Microsoft
Teams®

Recursos diferenciais
Criação de formulários online; dados obtidos
automaticamente e compilados em planilhas
automáticas; análise das respostas por inteligência
artificial e acesso aos dados em tempo real.
Jogos educativos ou quizzes; participação interativa
dos participantes; permite revisar o conteúdo
estudado; ranking de pontuação.
Biblioteca de avaliações; emissão de relatórios sobre
o desempenho do aluno; criação de salas múltiplas
para realização de atividades.
Integração com outras plataformas do Google®;
acesso às reuniões por links compartilhados sem que
os convidados possuam conta ou plug-ins; gravações
das reuniões ilimitadas (localmente ou na nuvem);
sincronização de tarefas agendadas e geração de um
número de discagem (em uma versão paga) que
possibilita a participação dos convidados mesmo sem
o acesso a dados de internet; limite de 16
participantes por chamada com foto e até 100
participantes sem foto para reuniões gratuitas.
Transcrição da reunião; não disponível em planos
gratuitos; limite de até 250 participantes; gravação
ilimitada (localmente ou na nuvem); chamadas de
conferência com VoIP integrado.
Informações seguras com a criptografia; webinars
com até 500 mil usuários internos e externos;
integração com mais de 650 aplicativos e serviços
compatíveis; disponibilidade de até 10GB de
armazenamento na nuvem; disponível em 53
idiomas e 181 mercados.
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Tabela 1 – Recursos diferenciais de ferramentas de videoconferência e avaliação (conclusão)

Característica Ferramenta Recursos diferenciais
Videoconferência Skype®

Legenda ao vivo; ligação para telefones móvel e fixo,
mediante compra de crédito.

Videoconferência Zoom®

Criação de salas simultâneas ou de salas de apoio
(breakout rooms); criação de salas de espera, webinars
(com até 10 mil espectadores); transmissão de reunião
para o YouTube; realização de enquetes com respostas
dos participantes (Polls); disponível em versão gratuita,
com reuniões limitadas ao máximo de 40 minutos para
até 100 participantes, e na versão paga, com encontros
de até 24 horas e a possibilidade de salvar arquivos em
nuvem.
Fonte: dados da pesquisa, 2020.

Nesse âmbito, a aplicação de plataformas educacionais (Canvas®, Google
Classroom®, Moodle®, dispostos e exemplificados na Tabela 2), possibilita o
agrupamento das funcionalidades tecnológicas e favorece a acessibilidade dos
usuários. Esses espaços são pautados pelo planejamento de estratégias pedagógicas
para a construção de conhecimentos por meio da interação entre os alunos,
professores e tutores. São características importantes para o uso amplo: capacidade
de personalização de acordo com a necessidade dos gestores; interface dinâmica e
interativa; integração com outros aplicativos e acessibilidade para dispositivos desktop
e móveis.
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Tabela 2 – Plataformas educacionais integradas na digitalização dos recursos (continua)

Plataforma

Recursos
Software aberto que une educação à tecnologia;
professores e estudantes interagem em um ambiente
virtual, onde é possível compartilhar conteúdos
exclusivos e criar trabalhos e agendas de tarefas;
apresenta ferramenta de Frequência da Lista de
Chamada (Roll Call Attendance); ferramenta “Notas E
Se” (What-if Grades) permite ao aluno calcular a nota
total ao inserirem notas hipotéticas para tarefas;

Canvas®

Google Classroom®

Dispensa sua instalação e servidor exclusivo;
plataforma gratuita e livre de anúncios; integração às
demais ferramentas online disponibilizadas pelo
Google; sistema de feedback com notificação no e- mail
do aluno; dividido basicamente em dois ambientes:
Mural e Área de atividades. No mural têm-se
disponíveis aos usuários todas as atualizações
ocorridas e informações sobre prazos, além de avisos.
Já a área de atividades, está reservada para as
postagens do professor e obtenção dos arquivos a
serem trocados com os alunos.

Tabela 2 – Plataformas educacionais integradas na digitalização dos recursos (conclusão)

Plataforma

Recursos
Capacidade multilíngue para mais de 120 idiomas; possui
software de código aberto, não oferecendo custos de
licenciamento; ferramentas de interação: chat, fórum de
discussão, diários, glossário, week, base de dados de
colaboração construída pelos participantes; ferramentas
de avaliação: avaliação do curso, questionários de
avaliação, ensaios corrigidos, tarefas e exercícios;

Moodle®

Fonte: dados da pesquisa, 2020.

Embora a utilização de tecnologias dos ensinos híbrido e remoto já
estivessem

presentes

anteriormente

como

ferramentas

alternativas

e

complementares de aprendizagem, essa extensão para a modalidade puramente
presencial foi extremamente desafiadora. Há, diante disso, a interpelação das novas
modalidades de ensino nas competências e habilidades atribuídas ao egresso de
medicina, em um contexto marcado por incertezas e urgências adaptativas, onde o
tempo tornou-se o principal fator limitante, reforçando a necessidade de respostas
imediatas dos gestores e instituições para adequação dos esforços.
Por outro lado, uma vez que a aplicabilidade em amplo espectro do ensino
híbrido (blended learning) surgiu a partir da imposição do distanciamento social, a
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tendência é que o aproveitamento dessas tecnologias supere os desafios da
realidade presente e passe a consolidar, integrar e estimular a ampliação de um novo
arsenal de recursos didáticos- pedagógicos, potencialmente sustentados em período
pós-pandêmico.

5. METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão integrativa, construída de maneira ordenada e
sistemática acerca dos impactos da integração de ferramentas inovadoras de ensino
efetivadas na educação médica durante o contexto de pandemia do COVID-19. Após
identificação do tema e definição dos descritores pertinentes através dos DeCS
(Descritores em Ciências da Saúde), se materializou a busca de publicações datadas
entre os anos de 2015 e 2020, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, nas
seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS); Google Acadêmico (Google Scholar); Publisher Medline (PubMed),
com sua extensão para a Biblioteca Nacional de Medicina nos EUA, e Scientific
Eletronic Library Online (SciELO).
Os descritores utilizados foram “COVID-19”; “pandemia”; “educação médica” e
“Tecnologias da Informação e Comunicação”. Nesse aspecto, em busca com
operadores booleanos, foram considerados artigos disponibilizados em português,
inglês e espanhol; gratuitos em sua integralidade; que abordassem a educação
médica e o contexto da pandemia do COVID-19 e com os resumos disponíveis para
leitura. Foram excluídos artigos com mais de 6 anos de publicação; disponibilizados
em outros idiomas que não português, inglês ou espanhol; com temática alheia à
educação médica; indisponíveis na íntegra (mediante compra); sem resumos
disponíveis e com abordagem em outro cenário além da pandemia do COVID-19.
Após a definição dos artigos utilizados (n=10), conforme disposto figura 1 foi
desenvolvido o fichamento das informações com checagem de adequação temática.
Não obstante, a produção crítica e reflexiva foi traçada a partir da compreensão dos
cenários dispostos, em um paralelismo com a realidade vivida nos meios acadêmicos
inerentes aos pesquisadores. Por fim, a discussão inspirada nos achados literários
retratou o panorama construído ao longo desta publicação.
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Base de Dados

Figura 1 – Sumário da pesquisa

LILACS
(n=11)

Artigos selecionados
(n=0)

Google Acadêmico
(n=2730)

Artigos selecionados
(n=5)

PubMed
(n=526)

Artigos selecionados
(n=2)

SciELO
(n=24)

Artigos selecionados
(n=3)

Busca com Descritores
Plataformas
Critérios de Inclusão e
Exclusão

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2020).

6. RESULTADOS

O produto das pesquisas realizadas com os descritores específicos resultou a
princípio em 3291 artigos. Ao aplicar parâmetros de filtragem acerca das áreas de
abordagem e critérios de inclusão e exclusão, a amostragem final foi reduzida a 24
artigos fielmente relacionados com o cerne deste estudo. As recomendações do
PRISMA foram adotadas para nortear a avaliação crítica inicial dos artigos
selecionados inerentes aos impactos à educação, conforme o seguinte:
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Quadro 1 – Sumário de avaliação Inicial dos Estudos Selecionados

Autores

Estudo

Objetivos

Domínio / Abordagem
central

Evidenciar os impasses na
apropriação de tecnologias
Exploratório digitais na educação pública;
fomentar possíveis políticas
educacionais aplicáveis.

Impacto do COVID-19 e seus
desafios
às
escolas;
potencialidades da educação
remota e tecnologias digitais.

Santos
Junior VB,
Monteiro
JCS, (2020).

Potencialidades da plataforma
Google
Classroom
e
a
ferramenta ZOOM no âmbito
Exploratório
pedagógico de ensino remoto,
de maneira assíncrona e
síncrona, respectivamente.

Análise e aplicabilidade do
uso
de
ferramentas
tecnológicas digitais para a
mediação do ensino à
distância durante o contexto
pandêmico do COVID-19.

de Oliveira
S, Postal E,
Afonso
D
(2020).

Descrever as repercussões do
COVID-19
no
processo
Exploratório
formativo nacional de médicos
e Descritivo
e os efeitos na assistência à
comunidade.

Reflexão
sobre
os
desfalques
na formação
médica em decorrência da
reformulação emergencial
dos projetos pedagógicos.

Cavalcante
A, Machado
L,
Farias
Q,
Pereira W,
Silva
M,
(2020).

Reflexão sobre as estratégias
de educação a distância
adotadas no ensino remoto por
instituições de ensino superior
Exploratório
brasileiras na continuidade de
suas atividades letivas no
contexto da pandemia do
COVID-19.

Estratégias adotadas na
educação a distância durante
a pandemia do COVID-19;
Possibilidades,
riscos
e
consequências
das
estratégias de educação a
distância adotadas.

Conforto D,
Vieira MC,
(2015).

Apresentar as potencialidades
Enriquecimento do processo
e limites de exploração dos
Exploratório
de aprendizagem a partir do
smartphones
no
contexto
uso dos smatphones.
escolar.

Arruda
(2020).

EP,

Favero M,
Ferreira TJ,
Braz ALAG,
(2020).

Sintetizar as reflexões teóricas
acerca da educação superior
em
saúde
no
contexto
pandêmico.

Transformação
irreversível
dos cenários educacionais a
partir
da
integração
tecnológica.

Descritivo

Santos BM,
Cordeiro
MEC,
Schneider
IJC, Ceccon
RF, (2020).

Identificar
as
estratégias
pedagógicas para a educação
Desafios
impostos
pela
médica
implementadas
Exploratório
pandemia da Covid-19 à
durante a pandemia da Covideducação médica.
19 em diferentes países do
mundo.
Fonte: dados da pesquisa (2020).

Dessa avaliação, evidências foram organizadas de acordo com o rigor científico
das publicações, sendo adotadas as classificações: nível A, para revisões
sistemáticas; nível A1, para revisões integrativas de estudo bem desenhado; nível B,
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para revisões de estudos qualitativos ou descritivos e nível C, para revisões
bibliográficas ou relatórios. Desse sistema, foram classificados: 1 estudo de evidência
A; 5 de evidência A1; 2 de evidência B e 2 estudos com nível de evidência C.
Em relação aos estudos, há maior prevalência de abordagens que: mensuram
os impactos diretos ou indiretos do contexto pandêmico aos ambientes educacionais
(n=8); exploram os efeitos do distanciamento educacional proveniente dos métodos
adotados para a perpetuação das atividades (n=4); abordam as prerrogativas
necessárias à adaptação emergencial dos espaços e abordagens pedagógicas (n=9)
e dispõem das necessidades e impasses na capacitação tecnológica dos indivíduos
expostos (n=5).
Quadro 2 – Fatores determinantes/influenciadores da educação.

Autor

Distanciame
Capacitação
nto
Tecnológica
Educacional

Arruda EP (2020)

X

Santos Junior VB,
Monteiro JCS, (2020).

X

de Oliveira S, Postal E,
Afonso D (2020).
Cavalcante A, Machado L,
Farias Q, Pereira W, Silva
M, (2020).

X

Conforto D, Vieira MC,
(2015). Favero M, Ferreira
TJ, Braz ALAG, (2020).
Favero M, Ferreira TJ,
Braz ALAG, (2020).

X

X

Adaptação
Impactos
Emergencia
Pedagógicos
l

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Santos BM, Cordeiro
MEC, Schneider IJC,
Ceccon RF, (2020).

X

X

X

Machado CDB, Wuo A,
Heinzle M, (2018).

X

X

X

Iancu AM, Kemp MT, Alam
X
HB, (2020).

X

X

X

X

X

MEIRELES, Maria
Alexandra de Carvalho;
FERNANDES, Cássia do
Carmo Pires and SILVA,
Lorena Souza. (2019).

Fonte: dados da pesquisa (2020).
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7. CONCLUSÃO

Acredita-se que essa fase de ensino híbrido perdurará e, apesar de
acompanhada de algumas vulnerabilidades, deixará como aprendizado o início de
uma nova trajetória sobre como sobrelevar-se perante as incitações na formação
médica. Ademais, tornou-se evidente a possibilidade da capacitação entre docentes e
discentes para um trabalho ainda mais colaborativo, operado através de decisões
compartilhadas e definições de prioridades, a fim de conferir continuidade ao ensino
marcado pelas mesmas suscetibilidades atuantes no meio social contemporâneo.
Lacunas permanecerão até que a situação seja normalizada, e não se sabe até
que ponto essa dissolução das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação em
saúde sustentará a garantia da “continuidade” do ensino, considerando as perdas
qualitativas sofridas pelos futuros profissionais de saúde. Dessa conjuntura dúbia e
inconstante surgem as preocupações sobre a possibilidade de oferta das estratégias
adotadas, de modo que isso seja realizado em parâmetros de equidade e
democratização.
Instaura-se, por fim, o dilema de garantir a integração das ferramentas de
Tecnologia da Informação e Comunicação nos processos educacionais, preservando
a essência da formação de profissionais integralmente aptos, hábeis e éticos. Essa
objetivação deve, indubitavelmente, ser personalizada e possuir clara volatilidade
proposital, a fim de que as adaptações não sejam fixas, mas acompanhantes dos
movimentos sociais inseridos no corpo educacional e constantes, dotadas da
interpelação da subjetividade dos discentes e docentes na definição dos passos a
serem trilhados.
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HEMOCROMATOSE HEREDITÁRIA: INVESTIGAÇÃO DO TIPO RARO EM PACIENTE
COM HISTÓRIA FAMILIAR DE 4 PARENTES DE 1º GRAU COM HEPATOPATIA GRAVE
- RELATO DE CASO
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RESUMO: A Hemocromatose Hereditária (HH) é uma doença genética do
metabolismo do ferro caracterizada pelo aumento da absorção intestinal e acúmulo
progressivo do mineral em diferentes regiões do organismo. O excesso de ferro gera
dano tecidual e fibrose com lesão irreversível e comprometimento funcional de vários
órgãos. Existem diversos tipos de HH, sendo a associada ao gene HFE a mais
comum. Outros tipos são considerados raros, não tendo relato de investigação no
Brasil. Os sintomas mais comumente referidos são fadiga, artralgia/artrite, dor
abdominal, diminuição da libido ou impotência e perda de peso. Frequentemente, se
observa hepatomegalia, esplenomegalia e artropatia. O diagnóstico inclui exames
laboratoriais, genotipagem, exames de imagem e histopatológico. O tratamento
consiste na redução dos níveis de ferro no organismo e tem como principal objetivo
evitar danos irreversíveis devido a sua sobrecarga nos órgãos. Neste trabalho será
relatado o caso raro de uma paciente com manifestações clínicas, exames
laboratoriais e de imagem para hemocromatose, com história familiar importante de
hepatopatia e teste genético negativo.
PALAVRAS-CHAVE: Hemocromatose Hereditária; Sobrecarga de Ferro; Cirrose
Hepática; Ferritina.
ABSTRACT: Hereditary Hemochromatosis (HH) is a genetic disease of iron
metabolismo characterized by increased intestinal absorption and progressive
accumulation of the mineral in different regions of the body. Excess iron generates
tissue damage and fibrosis with irreversible injury and functional impairment of various
organs. There are several types of HH, the most common HFE gene associated with
it. Other types are considered rare, with no report of investigation in Brazil. The
commonly reported symptoms are fatigue, arthralgia/arthritis, abdominal pain,
decreased libido or impotence and weight loss. Hepatomegaly, splenomegaly and
arthropathy are often observed. Diagnosis includes laboratory tests, genotyping,
imaging and histopathological. Treatment consisto f reducing iron levels in the body
and it's main objective is to avoid irreversible damage due to it's overload in the organs.
In this work will be reported the rare case of a patient with clinical manifestations,
laboratory and imaging tests of hemochromatosis, with an importante family history of
liver disease and negative genetic testing.
KEYWORDS: Hereditary Hemochromatosis; Iron Overload; Liver Cirrhosis; Ferritin.
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1. INTRODUÇÃO

A Hemocromatose Hereditária (HH) é uma doença genética do metabolismo do
ferro caracterizada pelo aumento da absorção intestinal e acúmulo progressivo do
mineral no organismo. O seu excesso gera dano tecidual, fibrose com lesão
irreversível e comprometimento funcional de vários órgãos, sendo o fígado, pâncreas
e coração os mais comumente afetados1. O principal regulador da absorção do ferro
é a proteína hepcidina, na qual inibe a ferroportina - proteína exportadora de ferro dos
enterócitos e dos macrófagos. Um problema na expressão do gene da hepcidina ou
na sua função, bem como em outras proteínas envolvidas no metabolismo do mineral,
condicionam a maioria dos tipos da doença 2. Assim, pode ser classificada como tipo
I, tipo II ou Juvenil, subdividida em tipo IIA por alteração na hemojuvelina e IIB quando
na hepcidina. Ainda pode ser do tipo III quando há alteração no gene do receptor da
transferrina e tipo IV quando há mudança na expressão do gene da ferroportina3.
Na hemocromatose, a regulação da absorção intestinal do ferro dietético é
anormal, levando ao acúmulo de 0,5 a 1,0g/ano, principalmente no fígado. A doença
tipicamente se manifesta após a quantidade ser maior ou igual a 20g. O ferro em
excesso é diretamente tóxico para os tecidos pelos seguintes mecanismos: (1)
peroxidação de lipídeos por reações de radicais livres catalisadas pelo ferro; (2)
estimulação da formação de colágeno por ativação das células estreladas hepáticas
e (3) interação de espécies reativas de oxigênio e do próprio mineral com o DNA,
provocando lesão celular letal ou predisposição ao carcinoma hepatocelular, uma das
complicações

mais

relevantes

da

patologia,

apresentando

um

risco

de

desenvolvimento cerca de vinte vezes a mais nos portadores 2,4.
A expressão fenotípica e a gravidade da HH são variáveis e parecem depender
de uma interação complexa de defeito genético, idade, sexo e influências ambientais
como ferro na dieta, extensão da perda por outros processos e presença de outras
doenças e toxinas como, por exemplo, o álcool5. Clinicamente, a HH é bastante
diversificada e depende do acúmulo insidioso do mineral, que ocorre lenta e
firmemente por várias décadas. A maioria dos pacientes se torna sintomático entre
trinta e cinquenta anos de idade, sendo as manifestações clínicas observadas em
mulheres cinco a dez anos após os homens devido à lactação e às perdas fisiológicas
de sangue que ocorrem durante a menstruação e a gravidez4. Os sintomas mais
comumente referidos são fadiga, artralgia/artrite, dor abdominal, diminuição da libido
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ou impotência e perda de peso. Os sinais clínicos mais frequentes no diagnóstico são
hepatomegalia, esplenomegalia e artropatia4. Com o decorrer do tempo, se não
houver tratamento adequado, outros sinais e sintomas podem se somar, tais como
fibrose portal, cirrose e insuficiência hepática, adelgaçamento e hiperpigmentação da
pele,

hipogonadismo

hipogonadotrófico,

diabetes mellitus,

hipotireoidismo

e

hipoparatireoidismo6. Além disso, o comprometimento cardíaco é uma das principais
complicações da sobrecarga do mineral7.
O diagnóstico de HH inclui uma anamnese detalhada, exame físico e
diagnóstico laboratorial de sobrecarga de ferro como: concentrações séricas de
ferritina, transferrina, ferro sérico e saturação da transferrina ou capacidade total de
ligação de ferro com a investigação de mutações no gene HFE (C282Y, H63D e S65C)
4, 8

. Também pode ser realizada biópsia hepática e, mais recentemente, a ressonância

magnética nuclear (RMN), na qual se tornou um importante instrumento no diagnóstico
por ser um método não invasivo que permite medir indiretamente o conteúdo de ferro
em diferentes órgãos 9.
O objetivo principal no tratamento da HH é identificar os pacientes com a
doença anteriormente à lesão final do órgão e iniciá-lo por meio da depleção de ferro
antes que sejam causados danos irreversíveis10. O procedimento terapêutico consiste
na redução dos níveis de ferro no organismo, mais comumente realizado por
flebotomia, porém pode ser indicada a associação de eritrocitaférese e eritropoietina,
além do uso de quelantes de ferro para pacientes intolerantes à terapia mais comum.
Outro método de tratamento é a orientação nutricional4, 10.
Sendo assim, o objetivo do artigo é apresentar o caso de uma mulher de 48
anos com história de hepatopatia crônica por depósito de ferro, confirmada por
exames de imagem, junto à ferritina elevada identificada no exame laboratorial e uma
história familiar importante com quatro parentes de 1º grau com o mesmo quadro
clínico. Por fim, é de extrema importância o estudo da HH para que possa ser
reconhecida de forma precoce e, assim, contribuir para a sobrevida do paciente, visto
que se descoberta nas fases iniciais, a patologia pode ser controlada e os riscos de
complicações minimizados.
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2. OBJETIVO

Apresentar um caso de Hemocromatose Hereditária, de tipo raro, em paciente
com importante histórico familiar de doença hepática com investigação genética
negativa e evidência de sobrecarga de ferro em exames laboratoriais e de imagem.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho se trata de um relato de caso de cunho observacional. A
busca de artigos foi realizada através das bases de dados PubMed, Scielo, BVS.
Foram selecionados artigos em português e inglês, no intervalo de publicação de 2000
a 2020 e excluídos aqueles que não apresentaram metodologia adequada. As
informações da paciente foram obtidas por meio da análise de prontuário sendo
coletados a história clínica, exame físico e exames complementares efetuados.

4. RELATO DE CASO

Mulher, 48 anos, hipertensa, hipotireoidea, em acompanhamento ambulatorial
por apresentar dor abdominal em hipocôndrio direito e astenia. Nega alergias, outras
comorbidades e cirurgias prévias. Nega etilismo e tabagismo. Evacuação sem
alteração. História familiar de mãe e três irmãos falecidos por câncer hepático e
cirrose, respectivamente. Um dos irmãos falecido recentemente, por cirrose
descompensada, apresentava ferritina: 1.237 ng/mL, índice de transferrina: 83%,
ferro: 186 µg/mL e aminotransferases elevadas.
No primeiro momento, foi solicitado exames laboratoriais cujos os resultados
foram com hemograma completo sem alteração; plaquetas: 173.000/mm3;
reticulócitos: 1,3%; ferritina: 3.589 ng/mL; índice de transferrina: 53%; ferro: 138
µg/mL, TSH: 0,95 mUI/L; TGO: 146 U/L; TGP: 87 U/L; FA: 111 U/L; GGT: 226 U/L;
Bilirrubina direta: 0,4 mg/dL; Bilirrubina indireta: 0,5 mg/dL; α1-antitripsina: 17,4 mg/dL;
Cobre:159 mg/dL; Ceruoplasmina: 23 mg/dL; Eletroforese proteína e FAN negativos.
Sorologias para hepatite B e C, anticorpos anti-LKM1, anti-músculo liso e antimitocôndria negativos. Anti-HAV IgG positivo. Elastografia hepática evidenciando
fibrose (F4) na Escala de METAVIR.
No retorno à consulta, repetiu os exames laboratoriais e realizou a endoscopia
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digestiva alta, na qual identificou gastrite. Os outros resultados foram: TAP: 94%;
ferritina: 1.030 ng/mL; índice de transferrina: 48%; ferro: 118 µg/mL; alfa-fetoproteína:
12,4 ng/mL; TGO: 48 U/L; TGP: 43 U/L; FA: 119 U/L; GGT: 275 U/L; Bilirrubina direta:
0,3 mg/dL; Bilirrubina indireta: 0,3 mg/d; albumina: 4,1 g/dL; globulina: 3,6 g/dL.
Genotipagem negativa para C282Y, H63D e S65C. Ultrassonografia e Tomografia
Computadorizada sem contraste de abdome com hepatopatia crônica identificada.
Ressonância Nuclear Magnética evidenciou sobrecarga de ferro no fígado e baço e
presença de esteatose. Ainda no fígado foi observado a hepatopatia crônica
associada à múltiplos pequenos nódulos sideróticos.
A conduta terapêutica escolhida foi a realização de flebotomias, objetivando a
redução da ferritina sérica.

5. DISCUSSÃO E REVISÃO DA LITERATURA

Hemocromatose Hereditária (HH) é definida como um distúrbio genético de
sobrecarga de ferro caracterizado por absorção excessiva que ocorre por deficiência
da proteína hepcidina ou redução na ligação hepcidina-ferroportina

3, 10

. Trata-se de

uma patologia que dificilmente será diagnosticada antes dos 20 anos de idade devido
ao estoque de ferro tender a ser mais reduzido. Assim, a sintomatologia, na maior
parte doscasos, é mais prevalente entre os 40 e 50 anos de idade. Além disso, embora
o gene defeituoso seja igualmente distribuído entre os sexos, a maioria dos estudos
tem identificado mais homens acometidos que mulheres, o que pode ser explicado
pelas perdas fisiológicas de ferro por meio do período menstrual e gestações11. Vale
ressaltar também que a prevalência relacionada ao sexo e à idade varia de acordo
com os tipos de HH e que há condições capazes de acelerar a progressão da doença
como o sexo masculino, consumo excessivo de bebida alcoólica, hepatites B e C,
anemia hemolítica crônica, sobrecarga de ácido ascórbico e consumo em excesso de
medicamentos com ferro 4.
A forma mais comum de hemocromatose ocorre por mutações homozigóticas,
especificamente, a mutação C282Y no gene HFE, que codifica a proteína da HH. Já
as formas não-HFE ocorrem pelas mutações no gene da hepcidina (HAMP),
hemojuvelina (HJV) ou receptor-2 de transferrina (TfR2) e tendem a ser mais raras.
Alterações no gene da ferroportina-1 (FPN1), por sua vez, que impedem a ligação da
hepcidina-ferroportina, também podem causar hemocromatose3. Essas mudanças
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hereditárias levam ao acúmulo progressivo do ferro nas células parenquimatosas
especialmente do fígado, pâncreas e coração. Com a evolução, pode-se observar
danos estruturais e funcionais aos órgãos comprometidos 8.
Um estudo realizado em 2006 pela Universidade Federal de São Paulo,
percebeu que oito pacientes com HH tinham mutações C282Y, H63D e/ou S65C no
gene HFE. O resultado mostrou que três pacientes eram homozigotos para mutação
C282Y, um heterozigoto composto (C282Y/H63D), um heterozigoto para C282Y e três
não apresentavam as mutações pesquisadas. A conclusão do trabalho, portanto, foi
sobre a raridade da doença e a dificuldade pela heterogeneidade genética causada
pela miscigenação presente no país5. Além disso, não foi verificado, até o momento,
pesquisas nos genes HJV, HAMP, TfR2 e SLC40A1 no Brasil 7. A partir desses dados,
tem-se a hipótese de que a paciente referida do relato de caso, pode estar dentre os
indivíduos aos quais não foi possível pesquisar os genes por meio da genotipagem
devido à dificuldade encontrada no país para a realização do mesmo. Essa tese é
corroborada pela clínica sugestiva de depósito de ferro no organismo evidenciada em
laboratório e imagem junto a forte história familiar de hepatopatia e uma genotipagem
negativa para C282Y, H63D e S65C.
Há quatro fatores que justificam a fisiopatologia da HH: (1) aumento da
absorção da dieta com alimentos contendo ferro a nível intestinal, (2) diminuição da
expressão do hormônio hepcidina, (3) alteração da função da HFE e (4) lesão tecidual
e fibrinogênese induzidas pelo ferro12. Sabendo disso, o principal mecanismo de
toxicidade do íon está relacionado com sua forma livre7, ou seja, quando a transferrina
excede a sua capacidade de saturação, ocorre a liberação de ferro livre na corrente
sanguínea formando hemossiderina, que em excesso nos macrófagos e nas células
do fígado, pâncreas, coração, pele, glândulas endócrinas entre outros órgãos, causa
hipotrofia e fibrose. Por fim, terá como resultado a indução de cirrose, diabetes,
insuficiência cardíaca e hipogonadismo13.
O órgão mais afetado é o fígado, onde a sobrecarga de ferro provoca a
peroxidação de lipídios nos hepatócitos, gerando danos ou morte hepatocelular. As
células de Kupffer são ativadas por substâncias provenientes das próprias células
hepáticas danificadas pela

sobrecarga e liberam citocinas pró-fibrinogênicas,

induzindo as células estreladas, por sua vez, a liberar colágeno em excesso, causando
a fibrose13.
A hemocromatose pode apresentar uma clínica variável, pois depende do órgão
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afetado e do tipo da patologia, mas geralmente, quando a doença se manifesta, o
sintoma mais proeminente é a fadiga crônica11. A artralgia causada por monoartrite
aguda ou crônica, oligoartrite ou poliartrite também podem estar presentes. A artrite
geralmente é simétrica, e quando acomete as articulações da segunda e terceira
metacarpofalangeanas e dos tornozelos, é fortemente sugestiva de HH11,

14, 15

. A

suspeita de artropatia hemocromática ocorrerá quando estiver diante de um quadro
clínico de osteoartrite em indivíduos menores de 40 anos de idade11.
Podem

ainda

ocorrer

sinais

dermatológicos,

inicialmente,

com

hiperpigmentação cutânea e, posteriormente, xerodermia, alterações de coloração e
formato nas unhas (esbranquiçadas, planas e coiloníqua)14. O melanoderma é mais
proeminente na face, pescoço, dorso das mãos, faces extensoras do antebraço,
região genital e nas cicatrizes, caso estas estejam presentes. O depósito de
hemossiderina será responsável pelas alterações nas glândulas sudoríparas.
Quando a sobrecarga de ferro acomete o fígado, o principal achado clínico será
a hepatomegalia. Em virtude do aumento, pode haver dor abdominal de caráter
crônico na região epigástrica e/ou no hipocôndrio direito pela distensão da cápsula
hepática 4, 14.
Outro órgão acometido é o pâncreas. O ferro ao se depositar nas células βpancreáticas pode originar diabetes mellitus em 30 a 60% dos casos, sendo 70% dos
indivíduos, portadores de HH avançada, caracterizados como insulino dependentes.
Assim, haverá uma resistência insulínica e uma diminuição na produção desse
hormônio. Já foi descrito na literatura que a diabetes, por si só, gera um pior
prognóstico

11, 16

. No coração, por sua vez, já foi observado distúrbios no ritmo

cardíaco, sendo as extrassístoles ventriculares mais frequentes. Todavia, ainda, há
relatos de taquicardias ventriculares e supraventriculares, fibrilação ventricular e
bloqueios em diferentes graus

11, 17

. Pode ser achado também, em fases tardias, a

insuficiência cardíaca congestiva com dilatação ventricular bilateral.
Além disso, quando glândulas endócrinas são afetadas significativamente, temse como consequência o hipogonadismo hipogonadotrófico, hipertireoidismo ou
hipotireoidismo18 e hipoparatireoidismo6. As principais manifestações relacionadas ao
hipogonadismo

hipogonadotrófico

serão:

diminuição

da

libido,

impotência,

amenorreia, atrofia testicular, ginecomastia e queda de pêlos corporais. Isso acontece
devido ao acúmulo de ferro na hipófise e hipotálamo7.
Em resumo das manifestações clínicas referentes ao caso, a paciente
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apresentava apenas dor no hipocôndrio direito, astenia e hipotireoidismo associado,
que são compatíveis com as relatadas na literatura.
A classificação da HH é baseada na associação com a mutação de HFE. Sendo
assim, os tipos Ia, Ib e Ic estão relacionados a alterações de HFE enquanto IIa, IIb, III
e IV não apresentam relação (Tabela 1). Além disso, pode existir o tipo miscelânea, no
qual envolve condições mais raras como aceruloplasminemia, mutação da ferritina e
a transferrinemia.
Tabela 1 – Classificação de Hemocromatose Hereditária.

Classificação

Gene
envolvido

Herança

Tipo IA

HFE (C282Y)

AR

Tipo IB

HFE (C282Y
e H63D)

AR

Tipo IC

HFE (S65C)

AR

Tipo IIA

HJV
(Hemojuvelin
a)

AR

Tipo IIB

HAMP
(Hepicidina)

AR

Tipo 3

TFR2
(repector-2transferrina)

AR

Função proteica

Manifestação clínica

Artropatia, hiperpigmentação
cutânea, diabetes mellitus,
disfunção endócrina,
cardiomiopatia e
hipogonadismo.
Artropatia, hiperpigmentação
Envolve a síntese de
cutânea, diabetes mellitus,
hepcidina via BMP6,
disfunção endócrina,
interação com TFR1
cardiomiopatia e
hipogonadismo.
Possível elevação de ferro
sérico e ferritina, nenhuma
evidência de depósito de
ferro nos tecidos.
Início precoce < 30 anos,
Envolve a síntese da
hipogonadismo e
hepcidina
cardiomiopatia são
predominantes.
Início precoce < 30 anos,
Diminuição da
hipogonadismo e
regulação do e fluxo e
cardiomiopatia são
ferro nos enteróticos
predominantes.
Artropatia, hiperpigmentação
Envolve a síntese de
cutânea, lesões hepáticas,
hepcidina e a interação diabetes mellitus, disfunção
com a transferrina
endócrina, cardiomiopatia e
hipogonadismo
Envolve a síntese de
hepcidina via BMP6,
interação com TFR1

SLC40A1
Maior deposição de ferro no
(Perda da
Exportação do ferro
Tipo 4A
AD
baço, anemia, menor
função da
duodenal
tolerância à flebotomia
ferroportina)
SLC40A1
(ganho da
Tipo 4B
AD
Resistência à hepcidina
Fadiga, artralgias
função da
ferroportina)
AR: Autossômico recessivo; AD: autossômico dominante; FPN: ferroportina; HAMP: proteína
antimicrobiana hepática. Fonte Adaptada: ACG Clinical Guideline: Hereditary Hemochromatosis,
2019.
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Diante da história familiar do caso citado, com quatro irmãos manifestando a
mesma apresentação clínica e laboratorial, pode-se afirmar que a característica da
herança genética é autossômica dominante visto que não há relação com o sexo e
todos os irmãos são acometidos. Os tipos de caráter dominante podem afetar ambos
os sexos e qualquer faixa etária entre 10 a 80 anos1. Além disso, o fato da
genotipagem ser negativa para os genes mais comuns pesquisados (C282Y, H63D e
S65C) só fortalece a hipótese diagnóstica.
A maioria dos pacientes com hemocromatose é diagnosticada por acaso ou por
meio de triagem familiar, uma vez que os sintomas costumam aparecer mais
tardiamente. Assim, o diagnóstico clínico é baseado na documentação do aumento
dos estoques de ferro, evidenciado pelos níveis elevados de ferritina sérica. Os
marcadores de ferro sérico também são solicitados e são precisos, pois, podem estar
alterados mesmo que o indivíduo seja assintomático e sem evidência de fibrose
hepática presente19.
É válido ressaltar que existem grupos de alto risco que devem ser direcionados
para avaliação, como aqueles com histórico familiar de HH, com suspeita de
envolvimento de órgãos, com detecção casual de anormalidades bioquímicas e/ou
radiológicas sugestivas da possibilidade de sobrecarga. É recomendado que todos os
pacientes com função hepática anormal tenham estudos de ferro realizados em algum
momento de sua avaliação clínica19.
A primeira etapa do diagnóstico consiste em verificar a saturação de
transferrina sérica (ST). Trata-se de um marcador fenotípico comum de
hemocromatose que pode estar presente antes da expansão das reservas de ferro no
organismo - indicada pela elevação de ferritina sérica20. Embora um valor de ST de
45% seja frequentemente escolhido por sua alta sensibilidade na detecção de
homozigotos C282Y, ele tem uma especificidade mais baixa e um valor preditivo
positivo em comparação com valores de corte mais altos. O valor de corte de 45%
também identificará pessoas com sobrecarga secundária de ferro, bem como alguns
heterozigotos C282Y, e esses casos exigirão uma avaliação mais aprofundada19. Se
houver forte suspeita de hemocromatose e a saturação de transferrina inicial estiver
dentro da faixa normal, é recomendado repetir o exame.
A ferritina sérica (FS), se constantemente elevada, está associada à presença
de sinais e sintomas clínicos relacionados à sobrecarga de ferro. Dessa forma, a
anamnese detalhada e o exame físico são fundamentais para a avaliação da presença
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e da intensidade dos possíveis sinais e sintomas, como por exemplo, astenia crônica,
impotência, artralgia, hiperpigmentação da pele, hepatomegalia, diabetes, osteopenia,
miocardiopatia. Devem ser considerados também, o sexo, a idade e o tipo de
comprometimento (hepático ou extra-hepático)4. No entanto, por ser um reagente de
fase aguda, que se encontra elevado em casos infecciosos, inflamatórios e de
malignidade, ela não deve ser considerada isoladamente, uma vez que apresenta
uma elevada taxa de falsos positivos19. A paciente além de apresentar valores altos
de saturação de transferrina, sendo no primeiro momento de 53%, e posteriormente
de 48%, tem uma ferritina que se mantém elevada em torno de 1.000 ng/mL associada
a astenia crônica e dor abdominal.
Além disso, a FS ajuda a estimar a magnitude da sobrecarga. Isso é feito com
a verificação do seu nível: leve (<500 ng/mL), médio (500 a 1.000 ng/mL) e grave
(>1.000 ng/mL). A probabilidade de complicações clínicas graves aumenta com os
níveis >1.000 ng/mL

21, 22, 23

. De acordo com a literatura, FS <1.000 ng/mL é um

preditor preciso para a ausência de cirrose, independentemente da duração da
doença. Um nível sérico >1.000 ng/mL com elevação de aminotransferases e uma
contagem de plaquetas <200 × 10 9 / L presumem a presença de cirrose em 80% dos
casos homozigotos C282Y 19.
Com os exames laboratoriais alterados, a próxima etapa é realizar o teste
genético de HFE para confirmar o diagnóstico. A análise inicial da mutação HFE deve
avaliar polimorfismos da C282Y e H63D. Exames para mutações mais raras
associadas ao HFE (por exemplo, mutações da transferrina-2) podem ser
considerados em pacientes sem a mutação C282Y, cujo excesso de ferro tenha sido
documentado por medição direta (biópsia

hepática

ou

ressonância

nuclear

magnética), e nos quais, outros distúrbios hepáticos e hematológicos tenham sido
excluídos

24

. A constatação de sobrecarga de ferro em indivíduos sem mutação do

gene HFE é pouco frequente; nesse caso, se o paciente tiver menos de 30 anos, é
mais provável a existência de mutação no gene da hemojuvelina ou da hepcedina,
tornando-se necessário, portanto, o estudo desses genes. Se o paciente tiver mais de
30 anos, é bastante provável que haja mutação no gene da ferroportina ou do
receptor-2 da transferrina 4.
O diagnóstico pode ser confirmado por meio da biópsia hepática, quando a
análise qualitativa por método histoquímico, por meio da coloração do ferro não
hemínico, com o azul da Prússia (Reação de Perls), detecta a presença de siderose
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hepática em grau III/IV; também pode ser por meio da análise quantitativa do conteúdo
hepático de ferro, e para isso se utiliza a espectroscopia de absorção atômica, ou a
espectrometria de massa, que demonstra valores superiores a 3 mg/g de tecido
hepático seco. Apesar de ser um método invasivo, a biópsia hepática é precisa tanto
para avaliar a intensidade e a extensão do processo inflamatório hepático, como para
detectar a presença de cirrose; por isso, esse procedimento é indicado para pacientes
com sorologia reagente para vírus B ou C da hepatite e para indivíduos homozigotos
para a mutação C282Y com mais de 40 anos e/ou alanina aminotransferase elevada
e/ou FS > 1.000 ng/ml. Na ausência desses três fatores, o risco de fibrose hepática é
mínimo, enquanto que, na presença de dois ou três, o risco é grande e esse quadro
tem impacto no prognóstico do paciente4.
Mais recentemente, o exame de Ressonância Nuclear Magnética (RNM)
tornou-se um importante aliado para o diagnóstico da sobrecarga de ferro, porque é
um método não invasivo que permite a quantificação indireta do conteúdo de ferro em
diferentes órgãos; o método está validado tanto nos EUA quanto na Europa, sendo
atualmente

o

exame preferencial para

complementar o diagnóstico

e o

acompanhamento de pacientes com sobrecarga de ferro transfusional 4.
É importante realizar o rastreamento familiar em parentes de primeiro grau de
indivíduos com suspeita de HH. Dessa maneira, é recomendado a realização de testes
bioquímicos (saturação de transferrina e ferritina) e se o caso índice tiver a mutação
identificada, se aconselha também a realização dos testes genéticos1.
Embora não tenha sido descrita a realização de biópsia hepática, há achados
de sobrecarga de ferro por meio de método não invasivo, com presença de múltiplos
nódulos sideróticos no fígado, sendo evidenciada a presença de cirrose
concomitantemente e o depósito de ferro no baço. Dessa maneira, a RNM foi
essencial para complementar o diagnóstico.
O rastreio familiar foi realizado e, com isso, foi visto que o irmão falecido mais
recentemente por descompensação da cirrose, apresentava o mesmo quadro clínico
com ferritina acima de 1.000 ng/ml.
No que tange o tratamento, a flebotomia é, ainda, a principal escolha para
a remoção do ferro na hemocromatose associada a HFE, independentemente de ser
assintomático ou sintomático. Contudo, quando se trata da não associada a HFE, deve
ser levado em conta se há presença de lesões graves. Assim, nesse caso, quando
há dano hepático significativo pode administrar quelante via oral como adjuvante à
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flebotomia14. A flebotomia não é utilizada em todos os casos que têm ferritina sérica
elevada, pois, de acordo com alguns estudos, pacientes sem homozigose C282Y nem
sempre terão a sobrecarga de ferro14. Com isso, segundo o ACG Clinical Guideline10
publicado no ano de 2019 pelo The American Journal of Gastroenterology, o
tratamento deve ser iniciado nos indivíduos homozigotos C282Y que apresentam
ferritina sérica elevada (homens: 300 ng/ml e mulheres: 200 ng/ml) e transferrina sérica
maior ou igual a 45%. Aqueles que têm valores normais de ferritina sérica devem
passar apenas por monitoramento periódico

por meio das aminotransferases

hepáticas e da ferritina. No entanto, pacientes que apresentam um valor sérico de
ferritina maior ou igual a 1.000 ng/ml, mesmo que não haja lesão de órgão-alvo no
momento do diagnóstico, ainda é recomendado seguir a conduta terapêutica, já que
13% a 35% dos homens e 16 a 22% das mulheres terão progressão da doença.
O principal objetivo dessa terapia, portanto, é a prevenção do desenvolvimento
de cirrose hepática avançada, pois foi observado melhora25. Entretanto, outros
benefícios também foram encontrados e relatados na literatura como a redução da
mortalidade de eventos cardiovasculares e extra-hepáticos associados ao câncer,
melhora na fadiga e na qualidade de vida, diminuição da hiperpigmentação cutânea e
a necessidade de insulina nos diabéticos ao retirar o ferro acumulado do organismo
precocemente10, 26.
A respeito dos quelantes de ferro, geralmente, são usados como um tratamento
adjuvante ou como um tratamento alternativo em casos raros e especiais de HH,
quando a flebotomia é contraindicada clinicamente, seja por condições de acesso
venoso ou pela refratariedade, ou quando este próprio método terapêutico é capaz de
acarretar danos em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e anemia
grave10,27.
A eritrocitaférese é uma alternativa terapêutica, em que tem como objetivo
remover seletivamente as hemácias e retornar as proteínas plasmáticas, os fatores
de coagulação e as plaquetas para o organismo do paciente. Tal procedimento é
eficaz em indivíduos que apresentam hipoproteinemia e/ou trombocitopenia.
Com relação à dieta, deve ser orientado ao portador de HH a evitar
suplementação de vitamina C devido ao aumento da absorção de ferro pelo ácido
ascórbico. Além disso, deve ser evitado alimentos ricos nesse mineral (carne
vermelha e cereais matinais, por exemplo), alto consumo de álcool, carne de porco e
mariscos mal cozidos devido ao risco de infecções graves por Vibrio vulnificus e
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Salmonella enteritidis. É importante salientar que a restrição alimentar não deve
substituir a flebotomia4, 10, 15.
Alguns estudos randomizados, comprovaram que o uso de inibidores de bomba
de prótons (IBP) podem inibir a absorção de ferro em pacientes com HH e, assim,
reduzir o número de flebotomias necessárias para manter a meta do valor sérico de
ferritina. Contudo, pelo ACG Clinical Guideline10 não é recomendado o uso rotineiro
do medicamento como principal linha de tratamento da patologia14, 28, 29.
A respeito do transplante de fígado, este está reservado àqueles que
apresentam doença hepática terminal ou carcinoma hepatocelular, pois, além de ser
um procedimento curativo, o transplante também tem a capacidade de normalizar os
níveis de hepcidina e as alterações no metabolismo de ferro. Há relatos recentes na
literatura, de um aumento de sobrevida de 1 a 5 anos para portadores de HH póstransplante. No entanto, trata-se de um estudo limitado devido ao número reduzido de
diagnóstico de HH associada à cirrose descompensada ou ao câncer hepático10, 18.
Uma terapia que poderia mudar a conduta no tratamento da HH em relação à
flebotomia é a administração dos análogos da hepdicina. Já foi visto em estudos que
essa classe medicamentosa resultaria na normalização dos níveis plasmáticos da
hepcidina, restaurando, portanto, o metabolismo do ferro. Sendo assim, poderia ser
indicado como adjuvante à flebotomia nas fases de indução, com objetivo de reduzir o
intervalo desta, e, principalmente, de manutenção, pois os análogos diminuiriam o
armazenamento de ferro no fígado. Além disso, de acordo com os estudos, poderia
até a chegar a substituir a fase de manutenção da flebotomia propriamente dita. No
entanto, uma desvantagem desse plano terapêutico é o alto custo quando comparado
à flebotomia14, 27, 30, 31.
Dessa maneira, por apresentar a vantagem de ser um procedimento
terapêutico com relação ao custo, a flebotomia foi a conduta escolhida com intuito de
reduzir os níveis de ferritina e, por conseguinte, melhorar o prognóstico da paciente
relacionado ao desenvolvimento de carcinoma hepatocelular.
Os portadores de HH apresentam uma sobrevida menor quando comparada à
população geral. Contudo, aqueles que têm o diagnóstico e o tratamento precoce
antes do desenvolvimento da diabetes mellitus e da cirrose hepática, apresentam uma
sobrevida semelhante à população geral4. Os principais fatores que modulam o
prognóstico, portanto, são o fenótipo clínico, quando associada ao HFE, presença ou
ausência de cirrose e de hepatocarcinoma e comorbidades relacionadas como
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cardiopatias e diabetes.

6. CONCLUSÃO

Este caso trata-se de uma variante não clássica de Hemocromatose
Hereditária, uma vez que a genotipagem para os genes C282Y, H63D e S65C foi
negativa mesmo com a evidência de sobrecarga de ferro no fígado e baço por meio
da ressonância magnética. Além disso, outro fator que corrobora para o diagnóstico é
a forte história familiar com três óbitos por hepatopatia grave e um irmão falecido
recentemente por cirrose complicada cujo índice de saturação de transferrina e ferritina
sérica encontravam- se elevados. Por meio dos resultados negativos dos marcadores
de doenças hepáticas congênitas e autoimunes, foi possível descartar outras
patologias, assim como, as sobrecargas de ferro secundárias. Com esse diagnóstico
é viável traçar o tratamento adequado na tentativa de modular o prognóstico da
paciente, visto que, uma das complicações mais importantes é o carcinoma
hepatocelular. Dessa forma, a pesquisa alerta os médicos sobre a possibilidade de
casos semelhantes.
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RESUMO: A doença IgG4 mediada é uma condição fibroinflamatória sistêmica,
caracterizada por lesões tumefativas e infiltrado linfoplasmocitário rico em células
IgG4, fibrose estoriforme e elevação dos níveis séricos de IgG4. Foi primeiro descrita
no pâncreas, como pancreatite autoimune, mas pode acometer outros órgãos.
Definida por uma clínica variável, tem sua avaliação diagnóstica complementada pelos
achados de imagem, histopatológicos e imunohistoquímicos. Apresentamos um
paciente com achados clínicos inespecíficos de foco pancreático e com exames
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compatíveis com a doença, objetivando descrever seus principais aspectos e incluí-la
como diagnóstico diferencial das patolgias pancreáticas.
PALAVRAS-CHAVE: Pâncreas; Pancreatite; Doença Autoimune; Imunoglobulina;
IgG4; Neoplasia.
ABSTRACT: IgG4-mediated disease is a systemic fibroinflammatory condition,
characterized by tumefactive lesions and lymphoplasmacytic infiltrate rich in IgG4 cells,
storiform fibrosis and elevated serum IgG4 levels. It was first described in the pancreas
as autoimmune pancreatitis, but it can affect other organs. Defined by a clinical
variable, its diagnostic evaluation is complemented by imaging, histopathological and
immunohistochemical findings. We present a patient with nonspecific clinical findings
of pancreatic focus and with exams compatible with the disease, aiming to describe its
main aspects and include it as a differential diagnosis of pancreatic pathologies.
KEYWORDS: Pancreas; Pancreatitis; Autoimmune Disease; Immunoglobulin; IgG4;
Neoplasm.
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1. RELATO DO CASO

Paciente masculino, 51 anos, em acompanhamento ambulatorial por discreta
icterícia há 7 meses, prurido leve em membros e colúria, sem demais alterações ao
exame clínico e ausência de atopias ou comorbidades. Devido à história prévia de
pancreatite e aos achados tomográficos sugestivos de neoplasia pancreática, interna
para investigação. Foram solicitados exames laboratoriais gerais, sem alterações
significativas, Antígeno Carcinoembrionário 1,2 ng/ml e Antígeno Carboidrato19/9
101,18 U/ml. Prosseguiu-se com a realização de Colangiorressonância Magnética
(Figuras 1 e 2), a qual demonstrou edema peripancreático focal em cabeça e cauda
do pâncreas, irregularidade do ducto pancreático e estreitamento à montante,
característicos de pancreatite autoimune, além de dilatação de via biliar intra-hepática,
colédoco com 9 mm de dilatação, cálculo impactado no infundíbulo e espessamento
parietal circular na parede do colédoco, com provável origem inflamatória. A partir
dessa avaliação, suspeitou-se de doença IgG4 mediada e foi realizada a dosagem
sérica da imunoglobulina G4, com valor de 1220 mg/dL (valor de referência: 8 a 140
mg/dL), reforçando a hipótese. Foi iniciada terapia com prednisona 40mg/dia, com
excelente resposta clínica e tomográfica, além de redução da IgG4 sérica para
610mg/dL em menos de 1 mês de tratamento.
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Figura 1 – Colangiorressonância magnética demonstrando edema peripancreático focal em cabeça
e cauda do pâncreas.

Fonte: Os Autores.

Figura 2 – Colangiorressonância magnética demonstrando irregularidade do ducto pancreático
com estreitamento à montante.
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2. DISCUSSÃO

A doença IgG4 mediada é um distúrbio que se caracteriza, primordialmente,
por concentrações elevadas de imunoglobulina G4 (IgG4) no soro. (¹) Essa patologia
foi reconhecida nos anos 90, no Japão, através de uma série de casos. Trata-se de
uma doença sistêmica, a qual afeta diversos órgãos em diferentes graus. É prevalente
no sexo masculino (62% a 83%) e em adultos maiores de 50 anos de idade. Salientase que ainda existem poucos dados sobre a prevalência e a incidência global da
doença, já que a maioria dos estudos relacionados à sua epidemiologia vêm do Japão
e se concentram especificamente na pancreatite autoimune. (²)
A IgG4 é uma imunoglobulina única, tanto na estrutura, quanto na função. A
molécula é responsável por menos de 5% do total de IgG em pessoas saudáveis e é
a menos abundante. O comportamento da IgG4 in vivo permanece desconhecido, mas
sabe- se que a doença envolve diversas vias inflamatórias, sendo importante
investigar o histórico de atopias no paciente suspeito. (¹)
De modo geral, a doença se apresenta como uma condição fibroinflamatória
sistêmica, caracterizada por lesões tumefativas com infiltrado linfoplasmocitário rico
em células IgG4-positivas. (¹) Foi primeiramamente descrita no pâncreas (2), mas pode
acometer outros órgãos e sistemas, como trato biliar, glândulas salivares e lacrimais,
rins, pulmões e linfonodos. O comportamento da doença ainda é pouco conhecido,
mas condições características têm sido descritas em órgãos isolados, como o tumor de
Kuttner, a tireoidite de Riedel e a síndrome de Mikulicz, que hoje são reconhecidas
como parte do espectro da doença por IgG4. (¹)
O quadro clínico varia com o local de acometimento, sendo tipicamente
subagudo. Alguns pacientes têm doença confinada em um único órgão por muitos
anos. No pâncreas, ao encontro dos achados descritos no caso, pode ocorrer
estreitamento difuso do ducto pancreático, devido ao processo fibroinflamatório, o qual
se estende ao tecido adiposo adjacente ao órgão com inflamação periductal não
oclusiva. (³)
O diagnóstico, portanto, se dá pelo conjunto de achados clínicos e exames
complementares, sendo a análise histopatológica o padrão-ouro.

(4)

O distúrbio é

identificado incidentalmente na maioria dos casos, através de achados radiológicos
ou patológicos. Os exames de imagem são normalmente inespecíficos e não
permitem a distinção completa entre a doença IgG4 mediada e neoplasias.
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Aproximadamente 30% dos pacientes podem ter concentrações séricas normais de
IgG4, apesar dos achados histopatológicos e imuno-histoquímicos clássicos:
infiltrado linfoplasmocitário com alta porcentagem de plasmócitos - padrão peculiar de
fibrose nominado como estoriforme. (¹)
O tratamento quando órgãos vitais estão envolvidos é agressivo, já que a
doença pode levar a disfunção orgânica grave e falência de órgãos. No entanto, nem
todas as manifestações requerem tratamento imediato. A monitorização da
concentração plasmática de IgG4 identifica recidivas precoces em alguns pacientes,
porém não é definidora de prognóstico.

(1,

4)

Na terapia farmacológica, os

glicocorticoides são a primeira linha utilizada, principalmente a Prednisolona, por um
período de 3 a 6 meses. Quando glicocorticoide não é uma opção de tratamento, seja
por contraindicação ou por necessidade de manutenção a longo prazo, se opta por
outro imunossupressor, como a Azatioprina. Em casos de doença recorrente ou
refratária, a depleção de células B com Rituximabe parece ser uma abordagem útil. O
declínio sérico da IgG4 está associado a melhora clínica em semanas, no entanto, um
dos principais determinantes da responsividade do tratamento é o grau de fibrose
dentro dos órgãos. (¹)

3. CONCLUSÃO

A pancreatite autoimune por doença IgG4 mediada é uma patologia rara, com
poucos dados e relatos na literatura ocidental. Sendo assim, requer um alto grau de
suspeição para ser considerada como hipótese diagnóstica. Ademais, é fundamental
distinguir a doença, que pode afetar diversos órgãos, de neoplasias, já que os
achados de imagem podem ser muito semelhantes. Quando disponível, a dosagem
de IgG4 sérica auxilia no diagnóstico, ressaltando-se que valores normais não
excluem a doença. Por fim, a análise do caso apresentado e dos dados a ele
relacionados possibilita incluir a doença como uma das possíveis causas de
pancreatite autoimune, a qual apresenta tratamento clínico eficaz baseado no uso de
glicocorticoides.
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RESUMO: O artigo em questão busca definir se existe nefício no iso de corticoides
no tratamento da sepse na pediatria. Foi feita uma revisão da literatura e selecionados
quatro artidos como base. O primeiro artigo afirma que os corticoides provavelmente
reduzem ligeiramente a mortalidade em 28 dias, porém a longo prazo podem resultar
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em pouca ou nenhuma diferença, mas reduziram o tempo de internação hospitalar. O
segundo artigo mostra um tempo de reversão do choque menor estatisticamente
significante entre pacientes que receberam corticoiesteroides no início do tratamento,
em comparação com os que receberam mais para o fim do tratamento, no entanto a
mortalidade não foi diferente nos dois grupos. O artigo de número três, mostra que na
literatura o benefício da mortalidade é controverso, sendo que a maior parte da
literatura não mostra efeitos. O artigo 4 mostra uma redução do tempo de permanência
na UTI quando foi utilizado um longo curso de corticoides. De modo geral foi visto que
existe benefício no uso do corticoide no tratamento da sepse e do choque séptico em
crianças, quando tem um longo curso de uso em baixa dosagem, o que pode reduzir
a mortalidade e reduzir o tempo de internação hospitalar. Objetivo: Analisar a
existência de benefício ao uso de corticoides no tratamento da sepse em crianças.
Como objetivo secundário, discutirá a existência ou não de influência da corticoterapia
na redução do tempo de recuperação e na mortalidade da criança com sepse.
PALAVRAS-CHAVE: Corticoides; Sepse; Crianças.
ABSTRACT: This article seeks to define if there is any benefit in the use of
corticosteroids in the treatment of sepsis in pediatrics. A review of the literature was
performed and four articles were selected as a basis. The first article states that
corticosteroids probably reduce 28-day mortality slightly, but in the long term may result
in little or no difference, but reduced length of hospital stay. The second article shows
a statistically significant shorter time to shock reversal among patients who received
corticosteroids early in treatment compared to those receiving them later in treatment,
however mortality was not different in the two groups. Article number three, shows that
in the literature the mortality benefit is controversial, with most of the literature showing
no effect. Article four shows a reduction in ICU length of stay when a long course of
corticosteroids was used. Overall it was seen that there is benefit in the use of
corticosteroids in the treatment of sepsis and septic shock in children when a long
course of low-dose use is used, which may reduce mortality and reduce length of
hospital stay. Objective: To analyze the existence of benefit to the use of corticosteroids
in the treatment of sepsis in children. As a secondary objective, it will discuss the
existence or not of influence of corticosteroids in reducing the recovery time and
mortality of children with sepsis.
KEYWORDS: Corticosteroids; Sepsis; Children.
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1. INTRODUÇÃO

A Sepse, a forma mais severa de infecção, está presente quando um sítio
de infecção é aparente e sugere disseminação, inflamação sistêmica e falência
orgânica. O paciente desenvolve um controle da temperatura corporal ruim, aumento
ou decréscimo dos leucócitos, aumento na frequência cardíaca e taquipneia.
Sepse e choque séptico representam um peso significativo para a saúde
pública. Apesar dos avanços em nossa compreensão da sepse, a mortalidade
permanece inaceitavelmente alta. Desenvolvimentos no manejo farmacológico do
choque séptico têm se concentrado na determinação da composição e dosagem ideal
de ressuscitação hídrica, no uso aprimorado da terapia vasopressora e no
esclarecimento do papel dos corticoides.
2. METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura nas plataformas PubMed, e Cochrane,
usando os descritores: “corticosteroids”, “sepsis” e “children”. Foi realizada em língua
inglesa, artigos derevisão sistemática, publicados nos últimos 5 anos. Foram
encontrados ---- artigos na plataforma Pubmed e um artigo na plataforma Cochrane.
Posteriormente, selecionamos 4 artigos como base de pesquisa.
3. DISCUSSÃO
O primeiro artigo afirma que comparando ao placebo ou aos cuidados habituais,
os corticosteróides provavelmente reduzem ligeiramente a mortalidade em 28 dias
(razão de risco) (RR) 0,91, intervalo de confiança de 95%, 11.233 participantes, 50
estudos, evidência de certeza moderada). Os corticosteróides podem resultar em
pouca ou nenhuma diferença na mortalidade a longo prazo (RR 0,97, IC 95%, 6236
participantes, 7 estudos, evidência de baixacerteza) e provavelmente reduzir um
pouco a mortalidade hospitalar (RR 0,90, IC 95%, 8183 participantes, 26 ensaios
clínicos, evidência de certeza moderada). Corticosteróides reduziramo tempo de
permanência na unidade de terapia intensiva (UTI) para todos os participantes
(diferença média (DM) -1,07 dias, IC 95%, 7612 participantes, 21 estudos, evidências
de alta certeza) e resultaram em uma grande redução no tempo de internação
hospitalar para todos os participantes (MD ‐1,63 dias, IC95%, 8795 participantes, 22
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estudos, evidência de alta certeza). Os corticosteróides aumentam o risco de fraqueza
muscular (RR 1,21, IC 95% 1,01 a 1,44; 6145 participantes; 6 estudos; evidência de
alta certeza). Os corticosteróides provavelmente não aumentam o risco de
superinfecção (RR 1,06, IC 95%, 5356 participantes, 25 estudos, evidênciade certeza
moderada). Os corticosteróides aumentam o risco de hipernatraemia (evidência de alta
certeza) e provavelmente aumentam o risco de hiperglicemia (evidência de certeza
moderada). Evidências de certeza moderada mostram que provavelmente há pouca
ou nenhuma diferença no sangramento gastroduodenal, acidente vascular cerebral ou
eventos cardíacos, e evidências de baixa certeza sugerem que os corticosteróides
podem resultar em pouca ou nenhuma diferença nos eventos neuropsiquiátricos.
O segundo artigo, foi relatado a existência de um estudo clínico prospectivo
randomizado intervencionista que incluiu 3 grupos de pacientes (32 cada) e foi
realizado na unidade de terapia intensiva pediátrica da Universidade de Alexandria. Por
protocolo, o primeiro grupo recebeu esteróides na etapa 3 do tratamento, de acordo
com as diretrizes internacionais atuais (grupo A), e o segundo grupo foi administrado
como grupo A e foi testado para IA pelo teste de estimulação adrenal usando hormônio
adrenocorticotrópico intramuscular (cosintropina) (grupo B). O terceiro grupo recebeu
esteróides no início da fluidoterapia (grupo C). Um quartogrupo (grupo D) foi criado
com a adição de pacientes dos grupos A e B que precisavam de corticosteróides no
terceiro estágio da terapia, de acordo com o protocolo internacional em umgrupo.
Todos os pacientes foram avaliados quanto às concentrações séricas basais de
cortisol e hormônio adrenocorticotrópico no plasma.
Os

dados

mostraram

um

tempo

de

reversão

do

choque

menor

estatisticamente significante entre os pacientes que receberam corticosteróides no
início do tratamento, em comparação com aqueles que o receberam na terceira
etapa do tratamento (P = 0,046); noentanto, a mortalidade não foi estatisticamente
diferente entre os grupos. Além disso, não houve superinfecção nos casos que
receberam terapia precoce com esteróides. O terceiro estudo é redigido a existência
de associação do choque séptico à mortalidade e morbidade severas. A liberação de
citocinas produz um estado inflamatório sistêmico. O choqueséptico resistente a
vasopressores justifica a consideração do estado da doença e de outras patologias,
como insuficiência adrenal. Muitos estudos e meta- análises foram realizados
avaliando a terapia com corticosteroides na população. A terapia com altas doses
de corticosteroides está associada a um dano aumentado, mas oscorticosteróides com
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doses fisiológicas podem diminuir a necessidade de vasopressores. O benefício da
mortalidade é controverso, com grande parte da literatura demonstrando nenhum
efeito. O risco de super infecção não é sugerido pela maioria dosestudos. A Campanha
Surviving Sepsis aconselha a consideração de corticosteróides em pacientes com
vasopressor e choque séptico resistente a líquidos. Pacientes com choque séptico
resistente a vasopressores, sem contraindicações aos corticosteróides, podem se
beneficiar da hidrocortisona 100 mg por via intravenosa (i.v.) a cada 8 h ou 50 mg i.v.
a cada 6 h. A fludrocortisona não é recomendada no momento.
E por último, o quarto artigo, analisando dezesseis meta-análises que
preencheram os critérios de elegibilidade, apenas quatro estudos afirmaram que um
longo curso de corticosteróides em baixas doses teve efeito vantajoso na mortalidade
em 28 dias. Essa metanálise de Fang et al. foiconsiderado o nível mais alto de
evidência no algoritmo de decisão de Jadad entre as meta- análises investigadas
nesta revisão sistemática.
A mortalidade em 28 dias foi reduzida, assim como a mortalidade na UTI e no
hospitale o tempo de permanência na UTI, utilizando um longo curso de
corticosteroides em baixas doses. Isso foi demonstrado por uma metanálise da
evidência ótima atualmente. Afirma que além disso, melhorias significativas nos
eventos adversos de hiperglicemia e hipernatraemia foram feitas.
4. CONCLUSÃO
Acredita-se que há benefícios no uso de corticoides no tratamento da sepse e
do choqueséptico em crianças, pois os estudos sugerem que um longo curso de baixa
dose de corticoesteroides podem reduzir a mortalidade, tanto em adultos quanto em
crianças, sem induzir maiores complicações ou levar a um aumento nas desordens
metabólicas. Os corticóides resultaram também em uma grande redução no tempo de
internação hospitalar, para todos os participantes de estudos com nível de evidência
moderada.
Embora o desenvolvimento recente no manejo farmacológico da sepse seja
bastante animador, o uso de corticoides poderá sim ser útil. Os corticoides quando
utilizados, devem estar associados à outros fármacos, priorizando o esquema
terapêutico preferencial, além de respeitar as especificidades de cada situação e
paciente para uma melhor decisão terapêutica.
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RESUMO: Introdução: As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) orientam uma
formação profissional em saúde em conformidade com os princípios do SUS e
enfatizam um processo ensino-aprendizagem no qual o discente assume o
protagonismo e a responsabilidade na apropriação e na produção dos conhecimentos,
estimulando ações éticas, reflexivas e orientadas para mudança. As metodologias
ativas estimulam o discente a refletir sobre os fenômenos sociais envolvidos na
assistência à saúde, dentre elas destacamos a problematização, a aprendizagem
baseada em problemas e a aprendizagem baseada em equipes. Objetivo: Verificar as
oportunidades de vivência das competências do enfermeiro durante a graduação,
anteriores ao estágio curricular supervisionado em Atenção Básica (AB). Metodologia:
Trata-se de um recorte da pesquisa “Contribuições do estágio curricular na Atenção
Básica para a formação de enfermeiros: à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais e
sob o olhar do discente”, com abordagem qualitativa do tipo estudo descritivo e
exploratório, que teve como participantes os discentes do curso de graduação em
enfermagem da Universidade Federal de Alagoas – campus Arapiraca, que haviam
concluído o estágio curricular em AB no ano 2019. A coleta de dados deu-se em dois
momentos: no primeiro, realizou-se uma oficina para discutir sobre o conceito de
competências e acerca das competências do enfermeiro previstas pelas DCN; em um
segundo momento, foram realizadas entrevistas individuais utilizando-se um roteiro
semiestruturado acerca das experiências dos discentes que contribuíram para o
desenvolvimento das competências durante a formação. As entrevistas foram
transcritas, lidas exaustivamente e criadas nuvens de palavras para facilitar a
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elaboração das categorias. Os dados foram analisados de acordo com a técnica de
análise de conteúdo de Bardin, obtendo-se três categorias: 1) A importância das aulas
práticas para a formação e 2) A utilização das metodologias ativas durante a
graduação. Todos os cuidados éticos foram respeitados, conforme a Resolução nº
510/16. Resultados e Discussão: Percebeu-se que durante a graduação de
enfermagem foram utilizadas algumas estratégias de ensino que contribuíram para a
formação de enfermeiros conforme as DCN, ressaltando-se a importância de aulas
práticas nos serviços de saúde para o aprendizado de procedimentos e técnicas,
embora consideradas insuficientes para o desenvolvimento de competências
relacionadas aos conteúdos atitudinais. Em relação a utilização de metodologias
ativas, as discentes referiram a possibilidade de buscar conhecimentos de forma
autônoma, apesar de apontar a falta de conhecimentos dos discentes e o despreparo
dos docentes na condução dessa metodologia de ensino. Conclusão: As metodologias
ativas e aulas práticas proporcionaram o desenvolvimento de uma visão e postura
crítica, reflexiva, criativa e ativa para prestação de um cuidado de saúde integral e
humanizado coerente com o esperado pelas DCN.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Aprendizagem; Educação em Enfermagem;
Aprendizagem Baseada em Problemas; Pesquisa em Educação de Enfermagem.
ABSTRACT: Introduction: The National Curriculum Guidelines guide professional
health training in accordance with the principles of SUS and emphasize a teachinglearning process in which the student assumes the role and responsibility in the
appropriation and production of knowledge, encouraging ethical, reflective and
oriented towards change. Active methodologies are based on previous knowledge and
encourage students to reflect on the social phenomena involved in health care, among
them stands out the problematization, problem-based learning and team-based
learning. Objective: To verify the opportunities of experiencing the nurse skills during
graduation, prior to the supervised curricular internship in AB. Methodology: This is an
section of the research "Contributions of the curricular internship in Primary Care for
the training of nurses: in the light of the National Curriculum Guidelines and under the
student's perspective", with a qualitative approach of the descriptive and exploratory
study type, which had as participants the undergraduate nursing students at the
Federal University of Alagoas - Arapiraca campus, who had completed the curricular
internship in Primary Care in 2019. The data was collected through in two moments:
in the first, a workshop was held to discuss the concept of competencies and about the
competencies of the nurse predicted by the DCN; in a second moment, individual
interviews using a semi-structured script about the student’s experiences that
contributed to the development of skills during the curricular internship in Primary Care.
The interviews were transcribed and read exhaustively. Word clouds were created to
facilitate the elaboration of categories and the data was analyzed according to Bardin's
content analysis technique, obtaining two categories: 1) The importance of practical
classes for training, and 2) The use of active methodologies during the University
graduate. All ethical precautions were respected, in accordance with Resolution No.
510/16. Results and Discussion: It was noticed that during the nursing graduation
some teaching strategies were used that contributed to the training of nurses according
to the national curricular guidelines, emphasizing the importance of practical classes
in health services for learning procedures and techniques, although considered
insufficient for the development of skills related to attitudinal content. Regarding the
use of active methodologies, the students referred to the possibility of seeking
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knowledge autonomously, despite pointing out the lack of knowledge of the students
and the teachers' lack of preparation in the conduct of this teaching methodology.
Conclusion: The active methodologies and practical classes provided the development
of a critical, reflexive, creative and active vision and posture to provide comprehensive
and humanized health care consistent with what was expected by the DCN.
KEYWORDS: Teaching;. Learning; Education; Nursing; Problem-Based Learning;
Nursing Education Research.
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1. INTRODUÇÃO

Na década de (19)70 iniciou-se um movimento para reforma sanitária brasileira
que envolveu diversos atores sociais dispostos a refletirem acerca da necessidade de
implantação de novas práticas em saúde, essas reflexões resultaram na criação do
Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, e com a promulgação da Constituição
Federal do Brasil, possibilitou o reordenamento dos serviços e das ações de saúde,
reorientando o modelo assistencial, com ênfase na organização da Atenção Básica
(LEITE et al., 2012).
Os princípios e diretrizes do SUS requerem de gestores e profissionais de
saúde mudanças na organização e implementação das ações de saúde; um desafio
especialmente aos gestores, que devem garantir uma assistência hierarquizada,
integrada, otimizada e universal (COLLISELLI et al., 2009).
Aos profissionais de saúde cabe fornecer uma assistência integral, garantindo
a preservação da autonomia das pessoas, a defesa da integridade física e moral, o
direito às informações de saúde para os indivíduos atendidos, a participação da
comunidade e a utilização da epidemiologia para estabelecer prioridades, deixando
de lado as práticas tecnicistas e o foco na doença (COLLISELLI et al., 2009).
Para transformar o paradigma sanitário e o sistema de saúde é preciso atuar
na formação dos profissionais, rever as práticas educativas e seus reflexos sobre as
ações e serviços de saúde. Desse modo, o contexto de criação do SUS foi seguido
pela implantação das novas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
em 1996, que estabeleceram uma nova gestão e organização do sistema educacional
devido a necessidade de reformulação do currículo da educação nacional em
conformidade com o novo contexto econômico e social (COSTA; GERMANO, 2007;
KRAWCZYK e VIEIRA, 2009).
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) descrevem as competências gerais
na formação dos profissionais da saúde em conformidade com os princípios do SUS
e enfatizam uma aprendizagem em que o discente reconhece e assume sua própria
responsabilidade na apropriação e na produção dos conhecimentos, estimulando
ações éticas, reflexivas e orientadas para mudança (BRASIL, 2001; SOUZA; SILVA;
SILVA, 2018).
As Instituições de Ensino Superior (IES), de acordo com as novas normas,
devem romper com o modelo de ensino cristalizado e tradicional, reconhecer seu papel
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social e se comprometer com a formação em saúde provendo meios para a formação
de profissionais que contribuam para o desenvolvimento do SUS e para sua melhor
execução, possibilitando o controle social e expressando qualidade e relevância em
harmonia com as ideias da reforma sanitária (DIAS-LIMA et al., 2019; LEITE et al.,
2012).
Neste contexto, as metodologias ativas pretendem tornar o discente
protagonista do seu processo de aprendizagem, retirando a função de detentor e
transmissor do conhecimento do professor, que deve assumir a função de mediador
ou facilitador da aprendizagem, partindo de conhecimentos prévios e vivências de
situações reais, estimulando o discente a refletir sobre a complexidade dos fenômenos
sociais envolvidos na assistência à saúde (DIAS-LIMA et al., 2019; SOUZA; SILVA;
SILVA, 2018).
Algumas metodologias ativas utilizadas na atualidade são a problematização,
a aprendizagem baseada em problemas (ABP ou PBL), a aprendizagem baseada em
equipes (ABT ou TBL), os seminários, os trabalhos em pequenos grupos, as
simulações, entre outras. Entretanto, não basta a utilização apenas de novos métodos
de ensino, é importante articular a formação nos três eixos de forma integral (ensino,
pesquisa e extensão) para alcançar o modelo profissional que se almeja (ALMEIDA
FILHO et al., 2018; CUSTÓDIO et al., 2019).
A partir do processo de interiorização da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL) iniciado em 2006, o curso de Enfermagem (bacharelado) no Campus
Arapiraca passou a ser ofertado, em resposta a uma pesquisa das necessidades da
região e ao grande número de egressos do ensino médio, de baixa renda e com
dificuldades para deslocar-se ou residir em Maceió, reafirmando a UFAL como um
instrumento que promove o desenvolvimento de Alagoas e regiões (UFAL, 2018;
UFAL, 2005).
O projeto pedagógico do curso de Enfermagem – Campus Arapiraca tem como
proposta a Tendência Pedagógica Transformadora, que pretende viabilizar o pleno
desenvolvimento humano e de grupos sociais, transformando as formas de alienação,
partindo da experiência real com as problematizações e consequentes produções de
conhecimento para transformação da realidade (UFAL, 2018).
Nesta tendência pedagógica é possível utilizar diversos métodos e estratégias
de ensino aprendizagem a serem decididas pelo docente, porém reconhecendo
sempre o papel de protagonista do discente em seu processo de ensino aprendizagem
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(UFAL, 2018).
O presente artigo apresenta um recorte da pesquisa “Contribuições do estágio
curricular na Atenção Básica para a formação de enfermeiros: à luz das Diretrizes
Curriculares Nacionais e sob o olhar do discente”, visando atender ao objetivo
específico: verificar as oportunidades de vivência das competências do enfermeiro
durante a graduação, anteriores ao estágio curricular supervisionado em AB. Pretende
contribuir com a formação do enfermeiro em consonância com preceitos do SUS e de
acordo com as DCN.
Com base no que foi exposto, pergunta-se: além do estágio curricular
supervisionado, quais as estratégias de ensino e aprendizagem utilizadas durante a
graduação para formação de enfermeiros de acordo com as diretrizes curriculares?

2. MÉTODOS

Para esse estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa,
participaram 9 (nove) discentes do curso de graduação em enfermagem da UFAL
(campus Arapiraca), que vivenciaram o estágio curricular em Atenção Básica no ano
de 2019, encontravam- se com matrículas ativas ou regulares, não estavam afastados
por motivos de doença e concordaram em participar do estudo.
A coleta de dados ocorreu em dois momentos distintos, sendo o primeiro
destinado a realização de uma oficina presencial para discutir sobre o conceito de
competências e acerca das competências do enfermeiro previstas pelas DCN.
A oficina ocorreu em setembro de 2019, em sala apropriada, nas dependências
do Campus em questão, tendo duração de 2h30min e foi dividida em 4 etapas:
Apresentação (25min), Discussão sobre O que é Competência? (40min); Discussão
sobre as competências do enfermeiro (60min) e Avaliação da oficina (25min).
As participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), após terem sido prestados os devidos esclarecimentos pertinentes à
pesquisa.
Em um segundo momento, foram realizadas entrevistas individuais utilizando
um questionário semiestruturado durante os meses de setembro e dezembro de 2019.
Nessa etapa da pesquisa, das participantes da oficina, apenas 6 (seis) discentes se
disponibilizaram a participar das entrevistas, apesar de terem sido empenhados
diversos esforços para realização por meio de encontros presenciais ou a partir de
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ligações telefônicas e áudios de aplicativos.
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, levou-se em conta o critério de um
número de entrevistas suficientes para garantir a saturação dos dados e a qualidade
das informações.
Para que fossem mantidas a confidencialidade e anonimatos das participantes
do estudo, elas foram codificadas com a letra E, seguida por um número arábico,
conforme ordem das entrevistas (E1, E2, E3... E6).
Os dados obtidos foram analisados a partir da análise de conteúdo segundo
Laurence Bardin, seguindo três etapas: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3)
tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2011). Para tanto, as
entrevistas foram gravadas e transcritas em sua íntegra e as informações coletadas
foram lidas exaustiva e detalhadamente pela autora do estudo.
A fim de auxiliar na elaboração das categorias temáticas, escolheu-se o
programa online WordArt para criação de nuvem de palavras, nele foram colocadas
as respostas às perguntas feitas durante a entrevista no espaço correspondente para
se obter os termos mais frequentes das falas das entrevistadas.
Previamente, foram excluídos os numerais, preposições, artigos, pronomes,
verbos, entre outros elementos gramaticais de limitado valor simbólico à análise de
conteúdo.
Em seguida, foi criada uma nuvem de palavras que permite uma visualização
dos termos mais citados durante a entrevista, assim foi possível realizar um
agrupamento dos termos ao observar a sua frequência e definir as categorias
temáticas para discussão.
As respostas foram agrupadas de acordo com as categorias temáticas: 1) A
importância das aulas práticas para a formação e 2) A utilização das metodologias
ativas durante a graduação. Desta última, emergiram subcategorias de acordo com
as falas: Metodologias de ensino, Interdisciplinaridade e Avaliação da aprendizagem,
que coincidem com os elementos necessários a manutenção do enfoque pedagógico
na perspectiva ativa de ensino e acordo com o Projeto Pedagógico do curso (UFAL,
2018).
Todos os cuidados éticos foram respeitados, conforme a Resolução nº 510/16.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFAL (CEP/UFAL),
parecer nº 3.345.155.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao serem questionados sobre “Como se deram as oportunidades de vivência
das competências do enfermeiro durante a graduação, anteriores ao estágio curricular
em AB?”, os discentes demonstraram a importância das aulas práticas e das
metodologias utilizadas durante a graduação. A partir dos termos mais frequentes
encontrados nas respostas foi elaborada a nuvem de palavras (Figura 2) utilizando o
Programa online WordArt.
Figura 2 – Nuvem de palavras das experiências da graduação anteriores ao Estágio Curricular
Supervisionado em Atenção Básica, no curso de Enfermagem UFAL – Campus Arapiraca, 2019

Fonte: Imagem gerada a partir do programa WordArt

Os 30 termos mais prevalentes foram: Metodologia (n=39), Metodologia ativa
(n=30), Aula prática (n=26), Consultas (n=21), Professores (n=19), Estágio (n=18),
Aulas práticas (n=16), Disciplinas (n=16), Metodologia tradicional (n=14), Saúde
(n=10), Enfermeiro (n=10), Projeto de extensão (n=10), Educação Continuada (n=10),
Paciente (n=9), Situação Problema (n=9), Graduação (n=8), Faculdade (n=8),
Conhecimento (n=8), Oportunidade (n=7), Saúde da Mulher (n=7), Grupo (n=7), Sala
(n=6), Procedimentos pontuais (n=6), Competências (n=6), Autonomia (n=5), Campo
de prática (n=5), Dificuldade (n=5), Unidade Básica de Saúde (n=5), Oportunidades
(n=4), TBL (n=4).
A partir do agrupamento dos termos e distribuição da sua frequência foram
definidas as categorias temáticas para posterior discussão (Quadro 2).
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Quadro 2 – Elaboração das Categorias Temáticas a partir dos termos mais frequentes na nuvem
de palavras da Figura 2 de acordo com o programa WordArt.

TERMOS

FREQUÊCIA

CATEGORIA
TEMÁTICA

Aula Prática Aulas
Práticas Graduação

26
16
10
8

A importância das
aulas práticas para a
formação

Metodologia
Metodologia ativa
Situação Problema
Graduação

39
30
9
8

A utilização das
metodologias ativas
durante a graduação

SUBCATEGORIAS

Metodologias de
ensino
Interdisciplinaridade
Avaliação da
aprendizagem

Fonte: Dados da pesquisa.

1) A importância das aulas práticas para a formação

Sobre as atividades teóricas e práticas, as DCN orientam que a estrutura do
curso de enfermagem deve assegurá-las desde o início do curso de forma integrada e
interdisciplinar (BRASIL, 2001).
A partir das falas abaixo é possível perceber que as disciplinas eram
organizadas com atividades teóricas e práticas, inclusive nos serviços de saúde,
desde o início do curso, favorecendo o desenvolvimento de habilidades a partir da
realidade vivenciada.
(...) a gente sempre intercalava aulas teóricas com aulas práticas, e aí a
gente ia para os serviços correspondentes, então saúde mental a gente foi
para o CAPS – Centros de Atenção Psicossocial –, métodos a gente foi para
o hospital, e ia fazendo as atividades pertinentes a cada disciplina. (E4)
(...) eles – professores - organizavam as matérias, as disciplinas, tanto por
aula, então sempre que a gente tinha aula, por exemplo, aula de citologia, a
gente ia pra unidade pra praticar citologia, então era bem assim... associado
nas aulas, a gente conseguiu praticar grande parte, porque os professores
tanto organizavam a parte teórica quanto prática. (E6)
(...) desde o 2º período a gente já está inserido nos campos de prática, em
saúde coletiva (...) acho que uma vez por semana, as aulas práticas de cada
disciplina e realmente se tornava pouco para gente ver tudo que precisava,
mas desde o início do curso a gente foi impulsionado a estar no campo de
prática mesmo. (E2)

Netto et al. (2018), em um estudo realizado com docentes de uma instituição
de ensino superior de Minas Gerais, reafirmam a importância da inserção precoce
nos campos de prática desde o 1º período para a aquisição de conhecimentos,
habilidades e valores práticos tendo como finalidade as mudanças do modelo
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assistencial e o desenvolvimento de competências profissionais.
As aulas práticas podem ser usadas em cenários reais ou simulados, mas têm
como objetivo a resolução de problemas, e, partindo da compreensão do discente da
complexidade dos fenômenos sociais envolvidos no cuidado em saúde, torna-se
possível produzir conhecimento através da ação (DIAS-LIMA et al., 2019; SOUZA;
SILVA; SILVA, 2018).
Sobre as aulas práticas em laboratório, as discentes afirmaram:

(...) e tivemos também as aulas e provas práticas, inclusive com simulação
em saúde do adulto, de situações de urgência e emergência, reanimação
cardiopulmonar, nós praticamos, isso foi muito positivo. (E1)

Percebe-se que foram organizadas aulas práticas utilizando a simulação com
o intuito de desenvolvimento de habilidades e atitudes. Embora vistas como
estratégias positivas, uma das discentes lembra a deficiência de equipamentos e
materiais disponíveis nos laboratórios, o que prejudica a condução dessas estratégias
pelos docentes:
(...) a gente realmente ia pra o laboratório pra treinar as habilidades, apesar
de que a nossa infraestrutura mesmo que a gente pegou, os laboratórios
ainda eram meio que insuficientes, os bonecos eram meio que defeituosos
e isso realmente atrapalha. (E2)

A simulação possibilita um processo dinâmico, próximo à realidade, que ocorre
de forma controlada, permitindo ao discente desenvolver habilidades teóricas e
práticas, mas além disso, as aulas em laboratório de práticas precisam proporcionar
a reflexão sobre a realidade que será vivenciada no futuro de forma científica (DIASLIMA et al., 2019; SOUZA; SILVA; SILVA, 2018).
Apesar dos benefícios de utilizar a simulação em aulas práticas dentro de
laboratório, a fala a seguir afirma a necessidade dos espaços reais de aprendizagem:
(...) quando você pega realmente o corpo humano na hora da prática é
diferente do que você tá lá treinando com um boneco, então durante a
graduação eu senti um pouco falta mesmo, da gente tá mais treinando com
o corpo humano mesmo, ao invés de estar só naquele laboratório de
métodos. (E2)

As práticas realizadas em um contexto real permitem ao discente a aplicação
dos seus conhecimentos aprendidos, o desenvolvimento de novos conhecimentos,
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, p. 87189-87209 sep. 2021 ISSN: 2525-8761 340

habilidades e atitudes relacionadas à resolução de problemas, favorecendo o
desenvolvimento de diversas competências profissionais e pessoais, tais como: a
tomada de decisão, a capacidade de argumentação, o trabalho em equipe, o senso de
solidariedade, cidadania ede responsabilidade social (COUTO; SOUZA, 2019; NETTO
et al., 2018).
Sobre as aulas práticas nos cenários reais, as discentes afirmaram:
(...) a gente ia para o campo de prática, mas a gente fazia geralmente
procedimentos pontuais, por exemplo, mesmo sendo na Atenção Básica,
vamos supor, no pré-natal, como se mede a altura uterina? Como se faz a
ausculta? Como é que faz a manobra de Leopold? (...) o foco realmente era
para aprender geralmente as técnicas, as recomendações, era uma coisa
bem mais pontual, mas tiveram muitas oportunidades, a gente fez vários
tipos de consultas, fazia educação em saúde, muita sala de espera, o que a
gente não teve oportunidade de fazer foi educação continuada. (E3)
(...) a gente ia com os professores, eles marcavam as crianças, ou então as
mulheres pra gente atender na Atenção Básica, já vinha com o roteiro
mesmo da consulta preparado, então a gente já vinha mais ou menos com
noção do que é que a gente ia perguntar ao paciente, quais são as condutas,
e até mesmo a questão dos diagnósticos de enfermagem sempre foram
passados pra gente, pra gente tá lá treinando, tanto a CIPE – Classificação
Internacional para a Prática de Enfermagem – quanto a NANDA –
Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem. (E2)

Percebe-se nas falas acima que as aulas práticas tinham como objetivo a
aprendizagem de procedimentos e habilidades assistenciais e educativas ligadas às
competências do enfermeiro, inclusive levando-se em conta a Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE).
A SAE possibilita refletir, avaliar, organizar e operacionalizar o processo de
trabalho do enfermeiro levando-se em conta o método, os recursos humanos e os
instrumentos. O processo de enfermagem constitui-se em um instrumento que norteia
o cuidado de enfermagem e o registro da prática com o rigor do método científico, é
composto por 5 (cinco) etapas interdependentes e que se relacionam entre si: histórico
de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e
avaliação (FIGUEIRA et al., 2018).
A fim de alcançar reconhecimento e autonomia enquanto prática social e
aprimorar a assistência prestada, buscou-se uma unificação e padronização do
processo de enfermagem e da comunicação através de nomenclaturas universais, e,
assim, foi criada a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE)
que contempla as cincos etapas do processo (FIGUEIRA et al., 2018).
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Anteriormente, outros sistemas de classificação haviam sido criados com foco
em uma das etapas que permanecem sendo utilizados, tais como: taxonomias da
NANDA

(Associação

Norte-Americana

de

Diagnósticos

de

Enfermagem),

Classificação das Intervenções e dos Resultados de enfermagem, entre outras
(FIGUEIRA et al., 2018).
Segundo estudo realizado com docentes de uma escola de enfermagem em
São Paulo “é consenso geral (sic) dos docentes que o campo de prática é momento
ímpar e fértil para trabalhar conteúdos atitudinais”, porém as estratégias não são
simples de serem aplicadas (NOSOW; PÜSCHEL, 2009, p.1235).
A discente abaixo afirma que as aulas-práticas proporcionaram maior
segurança ao exercer a assistência direta ao paciente durante o estágio
supervisionado, porém lembra que, antes do estágio, foram poucas oportunidades de
vivenciar outras competências, tais como a liderança:
(...) nós tivemos oportunidades de realizar algumas consultas nas aulas
práticas de saúde da criança, saúde da mulher, saúde do idoso também,
isso facilitou quando a gente chegou no estágio, a gente ter uma noção
melhor, mas algumas competências, assim como a liderança e alguns
fazeres do enfermeiro, durante a graduação em si, não foi tão abordado, a
gente não tevetanta oportunidade como a gente teve durante o estágio. (E1)

Para o desenvolvimento de competências, são imprescindíveis o aprendizado
de conteúdos atitudinais, que podem ser interiorizados quando há oportunidade de se
pensar, sentir e atuar em contextos reais a partir de normas e regras estabelecidas
nesse contexto (NOSOW; PÜSCHEL, 2009).
De acordo com Nosow e Püschel (2009) os conteúdos relacionados a
conhecimentos e procedimentos são os mais trabalhados durante a graduação de
enfermagem, sendo os atitudinais, isto é, ligados ao fazer, conviver, conhecer e ser,
os mais negligenciados por se constituírem um grande desafio.
Ainda sobre as atividades práticas nos serviços, um das discentes afirmou:
(...) os professores tentaram passar isso, que a gente precisava já aprender
como ser enfermeiro na graduação quando diziam: “agora você vai fazer,
faça, faça agora isso, faça essa consulta, convide esse paciente, ouça a
história, faça a anamnese completa; nos trabalhos sempre pediam: faça o
mapeamento, busque dados da unidade de saúde, veja o perfil desse
paciente, que é esse cuidado que a gente tem extra. Não é só o indivíduo, é
o indivíduo como um todo, esse cuidado integrado que a gente tem, a gente
foi levado a isso durante a graduação. (E1)
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A partir da fala acima, percebe-se que durante as aulas práticas buscou-se a
construção do perfil profissional do enfermeiro coerente com as DCN, uma vez que o
discente foi incentivado a refletir sobre o contexto real em que se deu as práticas,
levando em conta as necessidades individuais e coletivas, bem como, os
determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.
É importante realçar que não é suficiente apenas a realização de aulas práticas
em cenários reais, esta articulação teoria-prática e ensino-serviço pode perder a sua
função principal se não houver uma direção adequada das atividades em campo,
deve-se proporcionar um ensino-aprendizagem além de conteúdos e procedimentos,
permitindo uma aproximação de uma prática profissional crítica, reflexiva e
socialmente contextualizada como orientam as DCN (BRASIL, 2001; NETTO et al.,
2018).
Assim, além das aulas-práticas é imprescindível adotar abordagens de ensino
cada vez mais ativas, em que os discentes sejam protagonistas do seu processo
ensino-aprendizagem e construam o conhecimento em enfermagem de forma coletiva,
criativa e autônoma.

2) A utilização das metodologias ativas durante a graduação

As estratégias inovadoras de aprendizagem têm sido cada vez mais adotadas
pelas instituições de ensino superior em substituição às metodologias tradicionais,
ditas conteudistas, que permitem a memorização de assuntos, mas não provocam o
desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes para o adequado exercício
profissional, ou seja, para o desenvolvimento de um perfil de profissional voltado a
atender às necessidades sociais da saúde com ênfase no SUS, conforme previsto
pelas DCN (BRASIL, 2001; DIAS-LIMA et al., 2019).

4. METODOLOGIAS DE ENSINO

Na tentativa de estimular a formação de profissionais da saúde aptos a
solucionar problemas de saúde reais, novas metodologias de ensino estão sendo
empregadas, tais como: aprendizagem baseada em problemas (PBL), aprendizagem
baseada em equipes (TBL), educação interprofissional, simulações, educação
baseada em competências, entre outras (ALMEIDA FILHO et al., 2018).
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Na fala abaixo, observa-se a identificação de algumas das metodologias ativas
utilizadas durante a graduação de enfermagem da UFAL – Campus Arapiraca:
(...) como por exemplo, situações problema, discussões em grupo,
principalmente situações problema, que eles chamavam de SP, que eram
assim, eles entregavam perguntas sobre o assunto, e você tinha que
pesquisar em várias fontes. (E3)

Além de citar as discussões em grupo e situações problemas como estratégias
adotadas, a discente identifica a responsabilidade que tinha na busca do seu próprio
conhecimento a partir do estímulo docente com a aplicação de perguntas,
demonstrando que assumiam o papel de protagonistas no processo ensinoaprendizagem.
Desde o início da implantação do curso de graduação em Enfermagem no
Campus de Arapiraca, buscou-se adotar, independente da técnica aplicada pelo
docente, a perspectiva de metodologias ativas de aprendizagem, seguindo alguns
passos para a construção de conhecimentos pelo discente: explicitação do problema;
discussão do problema e estabelecimento de metas; e, resolução do problema e
respostas às metas traçadas/consolidação da aprendizagem (UFAL, 2018).
Apesar de constar no Projeto Pedagógico que o curso preza por metodologias
ativas de ensino, percebe-se pelas falas abaixo que algumas disciplinas mantiveram
o ensino mais tradicional durante a graduação, e a mudança para as metodologias
ativas foi identificada pelos discentes:
(...) teve períodos que nós pegamos só a metodologia ativa mesmo, no meu
caso, pra mim foi algo novo porque eu não tinha noção de como seria essa
metodologia. (E1)
(...) só que aí depois mudou a metodologia, foi realmente pra uma
metodologia mais ativa, eu realmente senti dificuldade porque eu já sou
acostumada ao professor dar aula e eu chegar em casa e realmente
estudar, e nessa metodologia ativa a gente foi forçado a estudar, eu achei
um pouco complicado no início e até senti dificuldade em aprender, porque
era muito conteúdo a estudar e a gente ficava meio que perdido. (E2)

As falas acima lembram da dificuldade de adaptação às novas metodologias
utilizadas, uma vez que as metodologias tradicionais eram mais comuns de serem
vivenciadas nos anos anteriores à graduação, durante a educação básica, como
acrescenta a discente a seguir:
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(...) porque é um processo, não tem como em mais de 14 anos da sua vida
tendo aquela mesma metodologia e você mudar, então é o que causa uma
certa estranheza, mas que consegui desenvolver. (E5)

Em estudo realizado por Dias-Lima et al. (2019) afirma-se que são muitas as
condições entre docentes, discentes e do próprio cotidiano acadêmico que podem
dificultar ou mesmo impedir a execução das metodologias ativas.
Percebe-se, nas falas abaixo, uma resistência das discentes na adesão às
novas práticas, que pode ter acontecido pela falta de informações acerca dos
benefícios das metodologias ativas para o processo ensino aprendizagem:
(...) e nós tivemos uma metodologia ativa, mas assim na minha opinião ela
não foi muito bem aplicada, principalmente porque cada aluno tem a sua
forma, a sua maneira de aprender, e a metodologia ativa eu me lembro que
não foi tão positiva pra todos. (E1)
(...) eu não gosto muito das metodologias utilizadas, eu sou uma pessoa que
aprende muito da forma tradicional, porque cada um aprende de uma forma
diferente. (E3)

Segundo estudo realizado por Almeida Filho et al. (2018) há um consenso entre
teóricos do ensino na saúde acerca da superioridade operacional e da obtenção de
resultados melhores na aprendizagem ao serem utilizadas as estratégias coletivas de
apropriação e construção de conhecimentos, principalmente o PBL e TBL.
As metodologias ativas proporcionam que o discente desenvolva o aprender a
aprender, a partir da identificação dos conhecimentos prévios, ele é estimulado pela
curiosidade a formular questões para busca de respostas cientificamente
comprovadas que o ajudem a desenvolver a sua identidade profissional (DIAS-LIMA
et al., 2019).
Outro autor afirma que as metodologias ativas proporcionam a participação
ativa do discente, permitindo que ele assuma o papel de protagonista na construção
de conhecimentos, além de propiciar um ambiente escolar cooperativo (CONCEIÇÃO;
MORAES, 2018).
Acerca dos benefícios das metodologias ativas, as discentes afirmaram que
conseguiram ampliar seus conhecimentos de forma independente, responsável e
proativa partindo de um interesse provocado durante as aulas:
(...) o ponto positivo da metodologia ativa, foi que ela – metodologia ativa –
me forçou a buscar o conhecimento antes de ir pra sala de aula, que talvez
eu seria levada a estudar só aquilo que foi passado na sala, e pra mim a
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metodologia foi boa por isso, porque eu busquei uma amplitude maior de
conhecimentos, para poder chegar na aula com esses conhecimentos e com
as questões já pré-respondidas. (E1)
(...) as metodologias mais tradicionais acabam ficando mais cansativas,
terminava ficando desinteressante você procurar mais informações sobre
determinados assuntos, eu particularmente tenho mais afinidade com
metodologias que sejam mais ativas, que não sejam sempre aquela mesma
coisa de slide, slide e só, então procurar formas diferentes de ensinar, de
passar o conhecimento, eu acho que é muito mais interessante e é mais
fácil do aluno se interessar na disciplina. (E4)
(...) e a universidade veio com uma nova proposta de metodologia ativa,
então, era por uma parte bom porque você era obrigado a ser você por você.
(E3)

Em estudo realizado com discentes de medicina na Universidade do Estado da
Bahia, os discentes referiram como pontos fortes da metodologia ativa adotada: a
curiosidade despertada sobre os conteúdos trabalhados devido a abordagem holística
e a integração dos assuntos de forma multidisciplinar e voltado à formação profissional
(DIAS-LIMA et al., 2019).
Em outro estudo realizado com docentes e discentes da Faculdade de Medicina
de Marília, os participantes da pesquisa referiram alguns benefícios advindos da
utilização de uma metodologia ativa em pequenos grupos, tais como: habilidades de
comunicação, raciocínio crítico, interdependência positiva, trabalho em equipe e uma
boa aquisição de conhecimento cognitivo (CONCEIÇÃO; MORAES, 2018).
Os docentes das instituições que iniciaram tais mudanças curriculares precisam
estar adaptados ao modelo e executando planejamentos coerentes com ele (DIASLIMA et al., 2019; CONCEIÇÃO; MORAES, 2018). Sobre o papel do docente na
aplicação das novas metodologias, as discentes afirmaram:
(...) por ser algo novo, acredito que pode ter ficado alguma coisa de
adaptação mesmo, tanto para os professores, que era algo novo pra eles,
então para eles criarem uma linha realmente, como é que deve seguir,
quanto pra nós estudantes, de qual é o nosso papel, de como é que a gente
deve estudar. (E5)
(...) eu gosto de buscar, mas eu gosto de ter um suporte maior do que era
dado, a metodologia ativa pra mim não é o que foi dado, seria de uma forma
mais diferente, mas segundo eles – professores – é a metodologia que eles
aplicaram, (...) e problemas que a gente às vezes não conseguia encontrar,
e quando a gente ia perguntar ao professor, ele dizia: pesquise! Aí quando
era o tempo de fechamento, que a gente tinha que fazer aquela discussão
em grupo abarcava tudo e os professores discutiam, mas era uma coisa
assim, muito geral, tive dificuldades nesse tipo de metodologia. (E3)

A partir das falas, percebe-se que as discentes identificaram dificuldades na
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condução das práticas de metodologias ativas pelos docentes, inclusive na etapa de
consolidação da aprendizagem, sendo importante lembrar que o fato de o discente
assumir o protagonismo no seu aprendizado não descarta a necessidade de suporte
que deve ser ofertado pelo docente.
Conceição e Moraes (2018) afirmam que os estudos apontam a dificuldade dos
docentes de ensino superior no domínio de seu desempenho na utilização de
metodologias ativas, tais como PBL e tutorias, pois os papéis de mediadores que
assumem não os isentam de buscar soluções para os problemas apresentados.
Em estudo realizado por Custódio et al. (2019) notou-se que nem todos os
docentes de um curso de medicina estavam capacitados para trabalhar com novas
estratégias didático-pedagógicas, destacando-se a importância de a faculdade
realizar atualizações sobre o tema.
Também reforçam a importância de promover Educação Permanente para os
docentes atuarem de forma mais eficaz utilizando essas metodologias e que sejam
disponibilizados instrumentos de avaliação para que os estudantes avaliem sua
prática (CONCEIÇÃO; MORAES, 2018).
Outro estudo sugere que o aprendizado, tempo de experiência no uso das
metodologias ativas e a realização de reuniões entre os professores para discussão
sobre o andamento do processo pode contribuir significativamente para a melhoria da
execução e da avaliação dos discentes (DIAS-LIMA et al., 2019).
Para tanto, faz-se necessário que os participantes - corpo docente, discentes e
coordenação - compreendam o motivo da adoção das metodologias ativas e acreditem
no seu potencial pedagógico, além de permanecerem disponíveis intelectual e
afetivamente durante este processo (DIAS-LIMA et al., 2019; CONCEIÇÃO;
MORAES, 2018).
A aprendizagem só pode acontecer quando há vontade de aprender, e para que
ela seja significativa é necessário a utilização de metodologias que desenvolvam, de
forma ativa e autônoma, a construção de conhecimentos e atitudes, além de
permitirem o estabelecimento de uma relação dialógica entre docentes e discentes
(DIAS-LIMA et al., 2019).
Faz-se necessário destacar que este processo de implantação de estratégias
didático-pedagógicas depende de variáveis além de docentes e discentes, os
materiais, equipamentos e espaços físicos podem interferir também na aprendizagem
dos discentes. Por isso, as instalações das salas de aula e da faculdade como um
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todo precisam ser redesenhados em conformidade com as metodologias ativas, se
não o processo de ensino permanecerá defasado (CUSTÓDIO et al., 2019).
Ademais, para garantir o sucesso da implantação das metodologias ativas,
além da aplicação de estratégias didático-pedagógicas citadas acima, faz-se
necessária uma abordagem interdisciplinar dos conteúdos trabalhados na graduação
e uma mudança nas formas de avaliação da aprendizagem dos discentes.

5. INTERDISCIPLINARIDADE

De acordo com estudo realizado por Custódio et al. (2019) é importante que a
educação esteja sustentada na interdisciplinaridade e nos princípios e diretrizes do
SUS. Para tanto, os professores precisam trabalhar juntos e articular seus conteúdos
de forma complementar e organizada.
A interdisciplinaridade, apesar de suas muitas concepções, é entendida, nesta
pesquisa, como um processo que integra vários saberes – campos disciplinares ou
especialidades – superando a justaposição entre eles e resulta na interação,
intercâmbio e enriquecimento mútuos estruturando novos conhecimentos que não
pertencem a nenhum dos saberes de origem, sendo resultado exclusivo da
cooperação e diversidade (RIOS; SOUSA; CAPUTO, 2019).
Dentro da proposta pedagógica do curso de Enfermagem UFAL – Campus
Arapiraca, a interdisciplinaridade está prevista: entre disciplinas diferentes do mesmo
curso, na integração de conteúdos, nas avaliações conjuntas e atividades práticas;
bem como, entre cursos distintos que têm interesses em comum, nas atividades de
extensão e em disciplinas eletivas com essa perspectiva de interdisciplinaridade
(UFAL, 2015).
A partir das falas a seguir, percebe-se que a discente identificou a falta de
integração entre as disciplinas que abordavam conhecimentos gerais e as que tinham
conteúdo profissionalizante:
(...) farmacologia tentou com o TBL – Aprendizagem Baseada em
Times/Equipes – mas era muito difícil você fazer totalmente ativa em
farmacologia, a gente sofreu muito, porque tem disciplina que eu acho que
dá pra você fazer metodologia ativa. (...) a metodologia ativa, ela é boa, mas
eu acho que ela não deve ser aplicada a tudo. Mas, pelo menos, as –
disciplinas – profissionalizantes dá pra aplicar, porque você coloca a
situação-problema e a gente vai construir em cima disso. (E6)
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(...) saúde da mulher que foi a primeira profissionalizante que mudou a
metodologia, aí a gente tinha as questões norteadoras pra depois vim com
a situação problema, a gente construía em cima das questões norteadoras,
então foi só a partir do 5º período mesmo que começou metodologia ativa.
(E6)

A formação do enfermeiro precisa integrar os conhecimentos gerais com as
competências humanísticas, reflexivas e éticas. As situações problemas constituem
uma estratégia de ensino que permitem integrar as áreas de conhecimento
proporcionando curiosidade e cooperação durante a busca (BRASIL, 2001; DIASLIMA et al., 2019).
Para alcançar uma prática educativa reflexiva, os docentes precisam criar
situações que tenham relação com a realidade e as necessidades da população,
estimulando as habilidades da esfera moral do discente, que se desenvolvem a partir
de aptidões que são atingidas por programas educacionais em uma instituição
comprometida (BRASIL, 2001; DIAS-LIMA et al., 2019).
Assim, torna-se importante que os docentes desenvolvam um planejamento
articulado entre os conteúdos e disciplinas diferentes, a fim de que a construção de
conhecimentos seja mais coerente com a realidade que os discentes irão vivenciar
nos serviços de saúde.

6. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Para Dias-Lima et al. (2019) as metodologias ativas desafiam estudantes e
professores a modificarem seus papéis e assumir novos, também em relação ao
processo de avaliação, constituindo-se uma ferramenta importante para transformação
das práticas docentes. Em relação as formas de avaliação, a discente abaixo afirma:
(...) eles entregavam perguntas sobre o assunto, e você tinha que pesquisar
em várias fontes, e tudo, e eles obrigavam a gente a trazer escrito, de uma
forma que a gente tinha que trazer, se não trouxesse a gente não tinha nota,
não podia faltar uma aula se não perdia nota, por motivo de saúde ou coisa
do tipo, então isso atrapalhou, deixou algumas disciplinas traumáticas. (E3)

Percebe-se na fala, que o foco da avaliação era a obtenção de nota e que o
docente utilizava um mecanismo de punição para interferir na nota, embora deve-se
respeitar as normas institucionalizadas pelas IES que exigem pontuações, essa forma
de avaliação não condiz com o que preconiza a perspectiva ativa de ensino pretendida
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pelo curso.
De acordo com o PPC de Enfermagem UFAL – Campus Arapiraca, as
avaliações devem permear todo o processo ensino aprendizagem e não ser o seu
ponto final, tendo como objetivo a avaliação de aprendizagem e não a aplicação de
provas e obtenção de notas, sendo garantido ao discente o retorno da avaliação a fim
de que os erros sejam identificados e corrigidos em busca da concretização da
aprendizagem (UFAL, 2018).
No contexto das metodologias ativas, os docentes devem aplicar avaliações
sistemáticas, adotar a auto avaliação e o estabelecimento de metas pessoais em que
o discente é responsável pelo seu aprendizado; além disso, independente da
estratégia de avaliação utilizada, elas devem ser formativas e escolhidas a partir dos
objetivos de ensino e das situações vivenciadas (DIAS-LIMA et al., 2019; UFAL, 2018).
A avaliação formativa não pretende classificar ou excluir os discentes que não
atingiram a pontuação final exigida, mas tem como objetivo que todos alcancem os
objetivos e construam os conhecimentos das disciplinas, trabalhando a partir das
particularidades de cada discente e buscando meios distintos de avaliar a cada
situação encontrada (UFAL, 2018).
No estudo desenvolvido por Dias-Lima et al. (2019), afirma-se que é um desafio
para o corpo docente a avaliação de estudantes que apresentam problemas em
adaptar-se a metodologia ativa devido a timidez, dificuldades de expressão verbal,
bem como o ceticismo de alguns em relação ao método de ensino adotado.
Sendo assim, novas propostas de avaliação de aprendizagem de caráter
formativo devem ser utilizadas proporcionando o desenvolvimento discente em busca
de uma postura responsável, crítica, criativa e ativa pretendida pelas DCN.

7. CONCLUSÃO

A partir dos resultados, foi possível identificar algumas estratégias de ensino
aprendizagem utilizadas durante a graduação de enfermagem que contribuíram para
a formação de enfermeiros conforme as DCN, tais como as aulas práticas e as
metodologias ativas de aprendizagem.
As discentes ressaltaram a importância das aulas práticas para o aprendizado
de procedimentos e técnicas, principalmente nos serviços de saúde. O cenário real
permitiu visualizar o papel do enfermeiro de um modo geral, porém as experiências
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vivenciadas ainda demonstraram ser insuficientes para o desenvolvimento de
competências relacionadas a conteúdos atitudinais que necessitam de reflexão e
crítica.
Em relação a utilização das metodologias ativas durante as aulas, as discentes
referiram pontos positivos, como a possibilidade de buscar conhecimentos de forma
autônoma e expandir os conteúdos a partir do interesse e conhecimentos prévios, a
integração de conteúdos e disciplinas, permitindo ao estudante um olhar crítico,
humanizado e integral sobre situações próximas a realidade, as situações-problemas.
Por fim, ressalta-se a necessidade de serem feitos treinamentos e capacitações
programadas

sobre

novas estratégias

didático-pedagógicas

com todos

os

profissionais e discentes envolvidos, bem como avaliações constantes das práticas
realizadas, a fim de se alcançar as melhores práticas que contribuam com a formação
e a assistência em saúde.
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MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO MANEJO DA DOR DE PACIENTES IDOSOS
SOB CUIDADOS PALIATIVOS EM UM HOSPITAL
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RESUMO: O envelhecimento da população no Brasil acarreta aumento da prevalência
de doenças incuráveis e ameaçadoras da vida. Objetivou identificar as combinações
medicamentosas, classes e medicamentos utilizados para alívio da dor em pacientes
idosos sob cuidados paliativos. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa,
descritiva-exploratória, com análise documental. A pesquisa foi realizada no período
de janeiro de 2017 a outubro de 2018 em um hospital voltado para a atenção a saúde
do idoso localizado em uma cidade no Sul do Brasil que se analisou 126 prontuários
eletrônicos, selecionados por ordem cronológica até a obtenção do número total. A
terapia combinada foi utilizada em 86,51% dos pacientes (n=109) na primeira
prescrição e em 95,24% dos pacientes (n=120) na última. A classe medicamentosa
mais prevalente foi o analgésico puro com 92,06% (n=232) das prescrições. A
avaliação quantitativa mostrou que a dipirona esteve presente em 91,26% (n=115)
das prescrições iniciais e 94,44% (n=119) das últimas, representando uma elevação
de 3,17 pontos percentuais e 3,47% de taxa de aumento. Morfina esteve presente em
13,49% (n=17) das prescrições iniciais e 63,49% (n=80) das últimas prescrições,
representando um ganho de 50 pontos percentuais e 78,75% de taxa de aumento. A
classe medicamentosa mais utilizada no manejo da população alvo deste estudo foi
analgésico puro, sendo a dipirona seu principal representante. O padrão de prescrição
ocorreu de forma majoritária com terapia combinada, através da associação de
analgésicos e adjuvantes.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados paliativos; Idoso; Dor; Medicamentos.
ABSTRACT: The aging of the population in Brazil leads to an increase in the
prevalence of incurable and life-threatening diseases. It aimed to identify drug
combinations, classes and drugs used for pain relief in elderly patients under palliative
care. This is a research with a quantitative, descriptive-exploratory approach, with
documental analysis. The survey was conducted from January 2017 to October 2018
in a hospital dedicated to the health care of the elderly located in a city in southern
Brazil, which analyzed 126 electronic medical records, selected in chronological order
until the total number was obtained. Combination therapy was used in 86.51% of
patients (n=109) in the first prescription and in 95.24% of patients (n=120) in the last.
The most prevalent drug class was the pure analgesic with 92.06% (n=232) of the
prescriptions. The quantitative evaluation showed that dipyrone was present in 91.26%
(n=115) of the initial prescriptions and 94.44% (n=119) of the latter, representing an
increase of 3.17 percentage points and 3.47% of rate of increase. Morphine was
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present in 13.49% (n=17) of the initial prescriptions and 63.49% (n=80) of the last
prescriptions, representing a gain of 50 percentage points and a 78.75% increase rate.
The drug class most used in the management of the target population of this study was
pure analgesics, with dipyrone being its main representative. The prescription pattern
occurred in a way
KEYWORDS: Palliative care; Elderly; Pain; Medication.
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1. INTRODUÇÃO

A definição de idoso é o indivíduo acima de 60 anos, pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Com o envelhecimento da população houve um aumento
nas últimas décadas das comorbidades inerentes à idade avançada. (Organização
das Nações Unidas, 2002; Organização PanAmericana de Saúde, 2005). Outrossim,
esse quadro eleva a porcentagem de indivíduos com doenças crônicas, dolorosas e,
muitas vezes, incuráveis - classificados como pacientes em cuidados paliativos.
Cuidados paliativos apresentam-se como a melhor estratégia quando se objetiva
qualidade de vida, dignidade e conforto do paciente. (FIGUEIREDO, 2018).
O cuidado

paliativo

foi

definido

pela

OMS

em

2002

como

uma

abordagem para melhorar a qualidade de vida de pacientes e suas famílias na
presença de problemas associados a doenças ameaçadoras da vida. Atua mediante
prevenção e alívio do sofrimento pela detecção precoce e tratamento de dor ou outros
problemas físicos, psicossociais e espirituais. (WANNMACHER, 2007). A aplicação
desse novo conceito revela-se como o cuidado centrado no paciente, incorporando o
respeito por seus valores e suas preferências, isto é, promove a autonomia na tomada
de decisões, provê informação clara e compreensível, fornece conforto físico e suporte
emocional.
A terapia escalonada preconizada pela OMS é uma sugestão mundial, mas
alguns serviços desenham seus próprios protocolos, conforme sua população. Lima
et al, em 2016, descreveu a não utilização de anti-inflamatórios não hormonais (AINH)
no processo de manejo da dor, divergindo da proposta da OMS que inclui AINH. Essa
classe revela-se como de fácil aquisição e amplamente utilizados em condições
dolorosas. No entanto, seus efeitos adversos são notórios e potencializados na
população idosa. (LIMA, 2016)
Estima-se que 20-25% das reações adversas causadas por medicamentos
estejam relacionadas aos AINH. Entre esses efeitos encontra-se o desconforto
epigástrico, a dor abdominal, úlcera gástrica e sangramento digestivo alto. Estes
eventos não esperados são relacionados aos AINH não seletivas para a ciclooxigenase (COX). Por outro lado, os inibidores seletivos para a COX-2, apesar de
pouparem as reações no trato gastrointestinal, elevam o risco de desenvolvimento de
complicações cardiovasculares. Por fim, a utilização dessa categoria medicamenta
deve acompanhar um rigoroso controle na prescrição – se possível evitar para
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pacientes idosos, principalmente aqueles portadores de doenças crônicas.
(LIMA,2016).
Seguindo em relação à prescrição de diferentes classes de analgésicos, há
na literatura um estudo alemão que ressalta a frequência em que são utilizados
medicamentos nas unidades de cuidados paliativos. Os fármacos mais utilizados no
internamento hospitalar são os analgésicos opióides fortes (68% dos pacientes) e
analgésicos puros (59%), além de 19% dos pacientes utilizarem sedativos. Dentre
essas drogas, as mais utilizadas, segundo o estudo, foram: dipirona (47% dos
pacientes), morfina (42%) e fentanil (28%). (NAUCK et al., 2004).
Já no momento da admissão nas unidades de tratamento, as drogas mais
utilizadas foram tramadol e diclofenaco, além da constatação de um aumento de 42%
nas prescrições de morfina durante o tratamento. Desta forma, as medicações de
última escolha para analgesia de pacientes oncológicos seria a sedação paliativa que
consiste na combinação da midazolam (sedativo) associado em 91% dos casos com
analgésicos opióides. (NAUCK et al., 2004).
As consequências mais comuns provocadas por interações medicamentosas
são delirium, parkinsonismo induzido por drogas, acatisia, síndrome da serotonina e
síndrome maligna dos neurolépticos, sendo que muitos desses sintomas são
erroneamente atribuídos à condição do paciente. Esse estudo revelou-se como um
fator importante para a realização do presente trabalho. (JACKSON et al., 2007).
A ênfase principal da medicina paliativa corrobora com o aperfeiçoamento do
controle dos sintomas, da qualidade de vida dos pacientes e minimiza possíveis
condutas iatrogênicas; dentre elas, o efeito combinado ou neutralizante de
determinados fármacos. Na literatura atual, muitos artigos e publicações trazem
informações a respeito dos efeitos colaterais no grupo de estudo em questão, além
do enfoque em pacientes oncológicos e a farmacêutica utilizada nesses casos. Diante
do exposto, objetivou identificar as combinações medicamentosas, classes e
medicamentos utilizados para alívio da dor em pacientes idosos sob cuidados
paliativos.

2. MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva-exploratória,
com análise documental. A pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2017 a
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outubro de 2018 em um hospital voltado para a atenção a saúde do idoso localizado
em uma cidade no Sul do Brasil.
Analisou-se 126 prontuários eletrônicos que enquadravam nos critérios de
inclusão cuidados paliativos em fase final de vida e acima de 60 anos, selecionados
por ordem cronológica até a obtenção do número total. A realização da pesquisa
ocorreu na sala do setor Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (S.C.I.H.), após
término do horário de expediente, com término às 20 horas.
Foi elaborada uma planilha para o registro dos dados coletados. Após
realizou, análise dos dados utilizando o Microsoft Office Excel e o Microsoft Office
Word. As variáveis foram categorizadas com seguintes dados: sexo, idade, classe dos
medicamentos utilizados, histórico das prescrições (primeira e última do mesmo
internamento) em um mesmo paciente segundo posologia e modificação da
farmacoterapia. Subsequente à coleta e separação dos dados decorreu a realização
de estatística e gráfica, descrita acima, das classes de medicações percentualmente
mais utilizadas e se houve o uso concomitante de classes, de modo a identificar o
padrão de prescrição.
Os prontuários eletrônicos foram acessados através dos computadores
administrativos do Hospital. Para a pesquisa dos mesmos foi utilizado um filtro de
busca do sistema, de modo a restringir a identificação dos pacientes internados no
hospital no período supramencionado. A partir desta seleção houve análise minuciosa
de cada um com o intuito de classificá-los como aptos ao trabalho, de acordo com os
critérios de inclusão, ou inaptos de acordo com os critérios de exclusão.
Posteriormente, foi realizada uma divisão medicamentosa em: analgésicos
puros, AINH, analgésicos opióides fracos e fortes e adjuvantes. Rastreou-se também
o padrão de prescrição nesses pacientes com base na primeira e última prescrição de
seu internamento. Foi elaborada uma planilha para o registro dos dados coletados,
utilizando somente variáveis mencionadas em prontuários. E por fim, realizou-se
análise estatística descritiva e os dados foram expressos sob forma de tabelas e
gráficos de barra. A taxa de aumento entre as prescrições foi calculada com base nos
dados encontrados entre a primeira e a última prescrição.
Em concordância com a Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), pelo motivo do estudo ser de caráter documental
retrospectivo, solicitou-se a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). A pesquisa recebeu número do CAAE: 13237019.8.0000.5216 e do Parecer:
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3.341.714. O presente estudo foi submetido e aprovado no comitê de ética da
instituição proponente Sociedade Evangélica Beneficente sob número CAAE
96872618.0.0000.0103 e pela instituição co-participante Secretaria Municipal de
Saúde da cidade sob número CAAE 96872618.0.0000.0101.

3. RESULTADOS

Foram incluídos 126 pacientes, com idade superior a 60 anos, observa a
distribuição entre os sexos, houve uma prevalência feminina de 73 mulheres (57,94%)
contra 53 homens (42,06%). A predominância da faixa etária maior de 80 anos com
76 dos pacientes (60,32%) analisados, seguida pela idade entre 71-80 anos de 36
indivíduos (28,57%) e por final aqueles entre 60-70 anos com um número total de 14
pessoas (11,11%).
O padrão terapêutico inicial, no Hospital referência do estudo, mostrou-se
como principal a terapia combinada. Esse predomínio foi de 109 pacientes (86,51%)
em detrimento damonoterapia indicada para 17 pacientes (13,49%).
Dos 17 pacientes indicados paramonoterapia na primeira prescrição houve
prevalência do analgésico puro para8 pacientes (47,06%), seguidos pelo uso de
adjuvantes em 7 deles (41,18%), demostrados na tabela 1 e gráfico 1. Outro ponto foi
a não utilização de AINE como terapia única, além de apenas 1 paciente (5,88%)
receber analgésico opióide fraco ou analgésico opióide forte somente.

Tabela 1 –Classe medicamentosa utilizada na primeira prescrição em monoterapia da população
analisada
PRIMEIRA PRESCRIÇÃO
Monoterapia

Quantidade

%Quantidade

Analgésico puro

8

47,06%

Adjuvante

7

41,18%

AINE

0

0,00%

Analgésico opióide fraco

1

5,88%

Analgésico opióide forte

1

5,88%

TOTAL

17
FONTE: Os autores (2019).

100%
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Gráfico 1 – Classe medicamentosa utilizada na primeira prescrição em monoterapia da população
analisada

CLASSE MEDICAMENTOSA UTILIZADA NA
PRIMEIRA PRESCRÇÃO EM MONOTERAPIA
17

18
16
14
12
10

8

8

7

6
4
2

0

1

1

0
Analgésico
puro

Adjuvante

AINE

Analgésico
Analgésico
opioide fraco opioide forte

TOTAL

Fonte: Os autores (2019).

Em contrapartida, dos 109 pacientes em terapia inicialmente combinada
(tabela 3), com detalhamento na tabela 2 e gráfico 2, 87 deles (79,82%) foram
submetidos a associação de analgésico puro com adjuvante; 14 (12,84%) em terapia
composta por analgésico puro, adjuvante e analgésico opióide forte; 5 pacientes com
prescrição de analgésico puro, adjuvante e analgésico opióide fraco; além de 3
combinações possuírem apenas 1 representante (0,92%): (1) analgésico opióide forte
e adjuvante; (2) analgésico puro e analgésico opióide forte; (3) analgésico puro,
analgésico opióide fraco, adjuvante e analgésico opióide forte.
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TABELA 2 – Classes medicamentosas mais utilizadas na primeira prescrição em terapia combinada
da população analisada

PRIMEIRA PRESCRIÇÃO
Terapia Combinada
Analgésico puro e adjuvante
Analgésico opióide forte e adjuvante
Analgésico puro e analgésico opióide forte

Quantidade %Quantidade
87
79,82%
1
0,92%
1
0,92%

Analgésico puro, adjuvante e analgésico opióideforte

14

12,84%

Analgésico puro, adjuvante e analgésico opióidefraco

5

4,59%

Analgésico puro, analgésico opióide fraco, adjuvante,
analgésico opióideforte

1

0,92%

TOTAL

109

100%

Fonte: Os autores (2019).

Gráfico 2 – Classes medicamentosas mais utilizadas na primeira prescrição em terapia combinada
da população analisada
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Fonte: Os autores (2019).

Pacientes previamente ao fim do internamento, seja por alta ou óbito, em sua
última prescrição, receberam terapia majoritariamente combinada (95,24%) em
detrimento à monoterapia (4,75%). Dados estes que podem ser inferidos na tabela 3
e gráfico 3. Entre os 6 idosos com padrão monoterápico para dor (tabela 6), observase através da tabela 7 e gráfico 7 que 2 deles (33,33%) utilizaram analgésico puro
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para o manejo, outros 2 (33,33%) apenas adjuvantes, para 1 (16,67%) foi indicado
analgésico opióide fraco e para 1 (16,67%) analgésico opióide forte.
TABELA 3 – Classe medicamentosa utilizada na última prescrição em monoterapia da população
analisada

ÚLTIMA PRESCRIÇÃO
Monoterapia
Quantidade
Analgésico puro
2
Adjuvante
2
AINE
0
Analgésico opióide fraco
1
Analgésico opióide forte
1
TOTAL
6

%Quantidade
33,33%
33,33%
0,00%
16,67%
16,67%
100%

Fonte: Os autores (2019).

GRÁFICO 3 – Classe medicamentos a utilizada na última prescrição em monoterapia da população
analisada

CLASSE MEDICAMENTOSA UTILIZADA NA
ÚLTIMA PRESCRIÇÃO EM MONOTERAPIA
8

6

6
4

2

2

2

0

1

1

0
Analgésico
puro

Adjuvante

AINE

Analgésico Analgésico
opioide fraco opioide forte

TOTAL
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Dos 120 pacientes submetidos à terapia combinada (tabela 6), a maior parte
deles, segundo a tabela 4 e gráfico 4, 71 (59,17%) receberam a associação de
analgésico puro, adjuvante e analgésico opióide forte; a segunda combinação mais
prevalente foi o de analgésico puro e adjuvante indicados para 36 pacientes (30%);
em 4 (3,33%) deles foi aplicado analgésico puro, adjuvante e analgésico opióide forte;
em outros 4 (3,33%), analgésico puro, adjuvante, analgésico opióide fraco e
analgésico opióide forte. Em menor número, com 1 prescrição (0,83%) apenas, estão
o conjunto entre as classes: analgésico opióide forte e adjuvante; analgésico puro
AINE, analgésico opióide forte e adjuvante; além de analgésico puro, analgésico
opióide fraco e analgésico opióide forte.
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Tabela 4 – Classes medicamentosas utilizadas na última prescrição em terapia combinada da
população analisada

SEGUNDA PRESCRIÇÃO
Terapia Combinada
Quantidade
Analgésico puro e adjuvante
36
Analgésico opióide forte e adjuvante
1
Analgésico puro e analgésico opióide forte
2

%Quantidade
30,00%
0,83%
1,67%

Analgésico puro, adjuvante e analgésico opióideforte

71

59,17%

Analgésico puro, adjuvante e analgésico opióidefraco

4

3,33%

4

3,33%

1

0,83%

1

0,83%

120

100%

Analgésico puro, analgésico opióide fraco, adjuvante,
analgésico opióideforte
Analgésico puro, AINE, analgésico opióide forte,
adjuvante
Analgésico puro, analgésico opióide fraco, analgésico
opióideforte
TOTAL
FONTE: Os autores (2019).

Gráfico 4 – Classes medicamentosas utilizadas na última prescrição em terapia combinada da
população analisada
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Em análise final, observou-se um amplo número de prescrições com as
medicações dipirona (analgésico puro) e morfina (analgésico opióide forte) entre seus
componentes. Uma avaliação quantitativa indica que entre as 126 prescrições iniciais,
115 (91,27%) contém dipirona entre seus participantes, além de 119 das últimas
(94,44%), valores que representam uma elevação de 3,17 pontos percentuais e 3,47%
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de taxa de aumento. Já com relação a morfina, ela foi prescrita inicialmente para 17
pacientes (13,49%) em contraposição a 80 nos conjuntos de medicação final
(63,49%), dado que representa um ganho de 50 pontos percentuais e 78,75% de taxa
de aumento.

4. DISCUSSÃO

O envelhecimento da população é notório, bem como a elevação da
expectativa de vida em território nacional e em nível mundial. Assim, patologias
crônicas tornam-se mais prevalentes e o encaminhamento para cuidados paliativos
deste contingente populacional aumenta. A análise do tratamento da dor nestes
pacientes pode aprimorar a qualidade de atendimento com foco principal no indivíduo,
sua dignidade e melhor qualidade de vida.
O manejo da dor em pacientes idosos sob cuidados paliativos analisado
através do estudo encontra uma prevalência da administração de analgésico puro,
presente em 92,06% das prescrições totais, seja ela por monoterapia ou terapia
combinada. O principal fármaco prescrito desta classe é a dipirona, havendo uma
supremacia quando comparado ao outro representante – paracetamol – presente em
10 prescrições (3,96%). Tais dados divergem da literatura de um estudo realizado em
2004, que identifica a administração da classe analgésico puro como a segunda mais
prescrita, posteriormente aos analgésicos opióides fortes, além de identificar o uso de
dipirona em apenas 47% dos internamentos, valor consideravelmente abaixo dos
92,06% encontrados no presente estudo. Apesar da classe analgésica puro ser a
segunda mais utilizada, entre todas as prescrições a medicação dipirona foi a mais
prevalente, em 47% das administrações, assim como no abordado no presente estudo
com uma taxa de 91,27% na primeira prescrição e 94,44% na última. (NAUCK et al.,
2004).
A prevalência da dipirona em detrimento ao paracetamol na classe dos
analgésicos puros reafirma o estudode Ely (2016) que retratou a elevada
hepatotoxicidade causada pelo metabólito ativo do paracetamol, condição está
desconsiderada em ambiente extra-hospitalar. Porém, essa prescrição apresenta-se
valorizada durante o internamento, visto que a amostra analisada é de pacientes com
variadas comorbidades e medicações prescritas além daquelas para o manejo da dor,
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condição que pode sobrecarregar o fígado. Assim, corretamente evitada a sua
prescrição durante o período de internamento dos pacientes.
A classe mais utilizada revela-se a de opióides fortes com representação de
68%, principalmente pela morfina em 42% dos casos. Há uma convergência com
relação a porcentagem encontrada, visto que no atual trabalho, apesar da classe
analgésico opióide forte ser a segunda mais presente, 63,49% dos pacientes
analisados foram submetidos à terapia com analgésico opióide forte. A morfina, no
entanto, representa 100% dos fármacos desta classe no presente estudo, em
contraposição aos 61,76%. (NAUCK et al., 2004).
Com a análise dos dados coletados foi possível identificar um padrão no
manejo da dor na população analisada, da mesma forma como preconizada pela
OMS. Inicialmente, no momento da admissão do paciente no serviço do referido
hospital, percebe-se ampla administração de medicamentos da classe analgésico
puro em 91,27% dos casos, fato que contrapõe a análise de Nauck et al. (2004), na
qual as classes mais utilizadas primeiramente eram das classes AINH e analgésico
opióide fraco. No decorrer do internamento, observa-se de forma preliminar o aumento
do valor de prescrições em terapia combinada, de 86,51% na admissão e evolução
para 95,24% na última administração de fármacos. Esses dados demonstram a
análise da progressão entre classes e a terapia escalonada, método eficaz endossado
pelo estudo de Wannmacher (2007). Observou-se no presente estudo extensa
associação de analgésico puro e analgésico opióide forte, com valores inicialmente
de 15,6% e no desfecho do internamento essa taxa cresce exponencialmente para
66,66% de administrações totais.
Um paciente em cuidados paliativos não engloba somente o alívio da dor. A
recomendação da OMS sugere a terapia escalonada acompanhada de fármacos
adjuvantes em todas as etapas. Esta concordância pode ser evidenciada através das
altas taxas encontradas de adjuvância, tanto na admissão hospitalar, presente em
91,2% dos pacientes, quanto em seu desfecho, com porcentagem total de 94,4%.
A presente pesquisa também evidenciou a pouca utilização da AINH,
retratada em apenas 1 das prescrições totais, em uma taxa de 0,79%. Este dado
encontrado diverge das seguintes análises: tabela da OMS, onde descreve a
possibilidade de sua administração em qualquer estágio de dor (NAUCK et al., 2004).
O qual indica a prevalência inicial da utilização do medicamento diclofenaco. Essa
verificação, no entanto, vem ao encontro do exame ao descrito por Lima (2016) que
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caracteriza a utilização dessa gama de fármacos como potencialmente danosa ao
idoso. Ora, entre 20% a 25% das reações adversas causadas por medicamentos
decorrem da utilização de AINH, contribuintes para danos gastrointestinais – os não
seletivos para COX– ou danos cardiovasculares – inibidores seletivos da COX-2 -,
sendo prudente evitar este grupo.
Igualmente importante foi a identificação dos pacientes em cuidados paliativos
como indivíduos com necessidades individuais e especiais para uma melhoria em sua
qualidade no fim de vida. Entre elas a análise minuciosa de sua condição, que reage
às modificações proporcionadas pela patologia, como também pelos fármacos
administrados. Análise esta, acordada com o descrito de Jackson et al. (2007).
Estudo apontou que o paracetamol, é um fármaco da classe dos analgésicos
puros – mostra-se amplamente utilizado pela população idosa conforme estudo que
constatou-se prevalência de 67,9% do uso de paracetamol na amostra pesquisada
em ambiente extra-hospitalar. Essa análise sugere a elevada porcentagem descrita
como decorrente da facilidade de compra deste medicamento. Por fim, ressalta os
seus danos provocados devido ao produto de seu metabolismo: substância altamente
hepatotóxica, sendo necessária uma administração individualizada para evitar
maiores danos ao fígado, principalmente em pacientes com comprometimento
hepático. (ELY et al., 2016).
Outrossim, existem diversas descrições a respeito da utilidade dessa gama
de medicamentos, indicadas perante os sintomas mais prevalentes com a
necessidade de serem sanados. Dentre a sintomatologia mais descrita, estão os
quadros de dor, depressão, ansiedade e incapacidade funcional, por conseguinte,
fadiga,

insônia,

confusão, dispnéia,

náusea,

constipação, diarreia,

anorexia.

(WANNMACHER, L., 2007).
A descrição de um padrão de posologia e administração de fármacos de forma
escalonada e regular nos pacientes, descrita na literatura de Lenita Wannmacher
servirá como importante referência para a verificação de um padrão, visto que em
pesquisas recentes, essa terapia escalonada demonstrou uma eficácia de 80-90%.
Portanto, foi possível reiterar essa afirmativa ou afastar as pontuações realizadas na
pesquisa em questão. (WANNMACHER, L., 2007).
A falta de conhecimento da equipe prescritora acerca das medicações
analgésicas, seus potenciais efeitos colaterais e indesejáveis consequências pode
atingir direta ou indiretamente ainda mais o paciente, que já se encontra muitas vezes
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em fragilidade. Ressalta-se a análise dos dados colhidos nesse estudo diverge do
próprio “Protocolo de cuidados paliativos” do nosocômio, descrito por Elisangela B.C.
Shiroma (2018) para utilização neste mesmo local do estudo. Este protocolo preconiza
utilização ampla de analgésico opióide, dado refutado pela vigente investigação, a
qual identifica predominância de uso de 94,04% da classe analgésico puro no total
das prescrições, em oposição aos 43,65% da totalidade prescrita dos analgésicos
opióides, sejam eles fracos ou fortes, apresenta um “Protocolo de Cuidados
Paliativos”.
Por fim, vale lembrarque o “Protocolo de cuidados paliativos”os analgésicos
opióides são apresentados como primeira escolha para tratamento da dor em
pacientes sob cuidados paliativos. A administração de analgésicos puros é
recomendada para reduzir a quantidade prescrita de opióides, bem como seus efeitos
colaterais. Já adjuvantes como carbamazepina e gabapentina são destinadas à dor
de caráter neuropático em associação com analgésicos opióides. (SHIROMA et al.,
2018). Sugere articulações essenciais para efetivação da assistência desenvolvida
entre as equipes e reorganização do serviço de saúde para um atendimento integral
que vise o bem-estar do idoso em cuidados paliativos. (QUEIROGA et al., 2020)

5. CONCLUSÃO

A classe medicamentosa mais utilizada no manejo da população alvo deste
estudo foi analgésico puro, sendo a dipirona seu principal representante. Identificouse que o padrão de prescrição desses pacientes, ocorre de forma majoritária com
terapia combinada, através da associação de analgésicos combinados entre si e entre
adjuvantes. Outro padrão reconhecido foi a progressão entre as classes analgésicas
através de aumento da prescrição de analgésico opióide forte, exclusivamente
morfina, em associação ao analgésico puro e ao adjuvante, na última prescrição.
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RESUMO: Introdução: Uma preocupação crescente quanto á qualidade nos serviços
prestados tem sido observada em todo o mundo e uma das formas que está sendo
incorporada como guia para monitorar e avaliar a qualidade encontra-se sob os
cuidados dos profissionais de saúde. Objetivo: Este artigo tem como objetivo
contribuir para a compreensão do papel do fisioterapeuta no processo de
gerenciamento de risco de decanulação/exposição acidental da cânula de
traqueostomia determinando o nível de conhecimento dos profissionais de saúde, com
relação ao manejo da traqueostomia numa situação emergencial. Métodos: Foi
realizado um trabalho de revisão bibliográfica com artigos publicados relacionando os
cuidados ao portador de traqueostomia. Foram identificados inicialmente 34 artigos
através da estratégia de busca, quatro foram excluídos por não serem relevantes ao
tema. Dos 30 artigos restantes, três foram excluídos por serem revisões bibliográficas.
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Desta forma, 27 artigos foram selecionados. Resultados e discussão: Existem
diversos fatores de risco para decanulação acidental, nesse enfoque que
particularmente o fisioterapeuta está intimamente relacionado, irá atuar gerenciando
situações de emergência, capacitado para lidar com a intercorrência e realizando junto
à equipe orientações, estratégia educativa para cuidadores. Conclusão: Apesar do
progresso científico e do acompanhamento multidisciplinar, a incidência de
complicações decorrentes do uso da traqueostomia, contribuem para redução da
qualidade de vida e sobrevida pós-alta. Pesquisas com objetivo de avaliar as
limitações nesse cuidado são importantes para que possam ser traçadas metas para
gerenciar esses riscos possibilitando uma assistência de qualidade e com segurança
ao paciente.
DESCRITORES:
Traqueostomia;
Gerenciamento de risco.

Decanulação

acidental;

Fisioterapia;

ABSTRACT: Introduction: In recent years a growing concern about the quality of
services has been observed all over the world. One of the ways that is being
incorporated as a guide to monitor and evaluate quality is under the care of health
professionals. Objective: This article aims to contribute to the understanding of the
physiotherapist 's role in the risk management process of accidental decantation /
exposure of the tracheostomy cannula determining the level of knowledge of health
professionals regarding the management of tracheostomy in an emergency situation.
Methods: A bibliographic review was carried out with published articles relating care to
the tracheostomy patient. We initially identified 34 articles through the search strategy,
four were excluded because they were not relevant to the theme. Of the 30 remaining
articles, three were excluded because they were bibliographical reviews. Thus, twentyseven articles were selected. Results and discussion: There are several risk factors for
accidental decannulation, several situations that allow total cannula exteriorization in
the early phase of surgery, and it is in this approach that the health professional,
particularly the physiotherapist who is closely related to the care of the
tracheostomized user, Will act managing these emergency situations, being trained to
deal with the intercurrence and performing with the team guidelines, educational
strategy for caregivers. Conclusion: Although scientific progress and multidisciplinary
follow-up have increased the survival of critically ill patients, the incidence of
complications due to the use of tracheostomy contributes to a reduction in quality of
life and post-discharge survival. Research aimed at assessing the limitations of this
care is important so that goals can be drawn to manage these risks, enabling quality
and safe patient care.
DESCRIPTORS:
management.

Tracheostomy;

Accidental

decantation;

Physiotherapy;

Risk
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos uma preocupação crescente quanto à qualidade nos
serviços prestados tem sido observada em todo o mundo. Essa qualidade
pode ser definida como o grau em que os serviços de saúde aumentam a
probabilidade de resultados desejados e o conhecimento profissional,
almejando a satisfação do paciente, cumprimento de normas básicas de
segurança e especialmente tratamento livre de danos para desenvolver
melhores práticas de cuidado

(1,2)

.

Um das formas usadas como guia para monitorar e avaliar a qualidade no que
diz respeito ao que é indesejável evitável e pode acarretar danos à segurança do
paciente que se encontra sob cuidados dos profissionais de saúde (3).
A importância do conhecimento dentro do serviço hospitalar dos usuários que
possuem maior vulnerabilidade à ocorrência desses eventos adversos, por condições
como a complexidade da situação clínica e a necessidade de decisões de alto risco
de forma urgente(4) facilita a atuação da equipe multiprofissional a fim de evitar tais
situações, atuando no gerenciamento de risco com treinamento da equipe quanto à
conduta no momento de urgência.
Atualmente merece destaque os pacientes conhecidos como dependentes de
tecnologia, que requerem cuidados mais intensivos de uma equipe multiprofissional.
Dentre os artefatos comumente vistos em pacientes críticos estão a traqueostomia
merecendo destaque os seus cuidados (5).
Dentro de uma unidade de terapia intensiva, esses pacientes são observados
diretamente por 24h, mas como fazer para oferecer segurança quando tais pacientes
têm condições de alta da unidade? Com o consequente aumento no número de
pacientes traque ostomizados, bem como o tempo prolongado do uso da cânula em
determinadas condições, há necessidade crescente de ampliar e modernizar os
cuidados, no sentido de diminuir o número de complicações e morbidade, bem como
aumentar a taxa de sobrevida dos pacientes que porventura sejam dependentes do
dispositivo. Por isso, esforços no sentido de estabelecer padrões quanto a higiene,
cânula adequada, cuidados com e durante aspiração e acompanhamento rigoroso,
principalmente em crianças, cujo controle depende de seus cuidadores, tem sido foco
de muitos debates na área da saúde (6,7,8). O que fazer em uma situação de urgência
de exposição acidental da cânula? Como gerenciar o risco de exposição acidental da
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cânula do ostoma? Qual papel o profissional fisioterapeuta desempenha nesse
processo de gerenciamento? Essas questões devem ser esclarecidas como objetivo
de melhorar a qualidade assistencial e segurança na assistência ao paciente.
Frente a esses questionamentos comuns na prática assistencial este artigo
tem como objetivo contribuir para compreensão do papel do fisioterapeuta no
processo de gerenciamento de risco de decanulação / exposição acidental da cânula
de traqueostomia determinando o nível de conhecimento dos profissionais de saúde
da equipe multiprofissional com relação ao manejo da traqueostomia numa situação
de emergência.

2. MÉTODOS

Esta revisão de literatura foi conduzida por meio de busca de artigos realizada
nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature
Analysisand Retrieval Sistem Online (MedLine/PubMed). Utilizaram-se as seguintes
palavras-chaves para a obtenção dos artigos: traqueostomia, decanulação acidental,
fisioterapia, gerenciamento de risco. A busca de referências limitou-se a artigos
escritos em português e inglês, e publicados de 2001 a 2021. Para efeito de
comparação foram selecionados estudos controlados, randomizados, prospectivos,
dissertação, estudo/relato de caso que abordavam situações de urgência em
traqueostomizados, gerenciamento de risco, papel do fisioterapeuta no processo de
gerenciamento, nível de conhecimento dos profissionais de saúde com relação ao
manejo da traqueostomia numa situação de emergência sendo todos os artigos
pesquisados e selecionados pela autora desse estudo. Para cada estudo selecionado
foram extraídos e resumidos os seguintes dados: tipo de estudo, característica da
amostra, intervenção, principais variáveis analisadas e desfechos significativos.
Foram identificados inicialmente 34 artigos através da estratégia de busca,
quatro foram excluídos por não serem relevantes ao tema. Dos30artigos restantes,
três foram excluídos por serem revisões bibliográficas. Conforme 27 artigos foram
selecionados.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento bibliográfico que
discutem o tema proposto neste artigo estão relacionados na tabela 1.
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Tabela 01 – Características dos artigos selecionados, publicados entre 2001 a 2021, abordando risco de de canulação acidental, atuação da fisioterapia no
processo de gerenciamento do risco.

Tipo de
Autores

Amostra

Intervenção

Fevereiro a
maio de 2013,
com
acompanhamento de 103
transportes
intrahospitalares em
uma UTI
Hospital da
região do
Triângulo
Mineiro.

Técnica utilizada foi
a da observação
não participante,
com base em um
instrumento
denominado
Roteiro de
Observação,
composto por duas
partes: a primeira
dados de
identificação do
paciente e a
segunda é
composta pelas
informações
coletadas durante o
preparo,
deslocamento e
retorno do paciente
à unidade.

Estudo

Silva, 2013

Estudo descritivo,
prospectivo, de
abordagem
quantitativa

Principais
variáveis
analisadas

Desfechos significativos

Analisar os
incidentes e eventos
adversos ocorridos
durante o transporte
intra-hospitalar de
pacientes
internados em UTI.

Os resultados evidenciaram a
ocorrência de incidentes e
eventos adversos em 45,7%,
onde 7,8% relacionados aos
seguintes dispositivos: cateter
venoso central, sonda vesical
de demora, cateter arterial
invasivo, cateter venoso
periférico e cateter de oxigênio.
9,7% relacionados com os
cilindro de oxigênio, oxímetro
de pulso e bomba de infusão
contínua. 28,2% resultaram em
alterações fisiológicas do
paciente. Salienta-se a
presença do médico,
enfermeiro e / ou fisioterapeuta
nas situações em que os
pacientes apresentam-se com
via aérea artificial (intubação
endotraqueal, traqueostomia)
para ação casos de urgência.
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Silva et al,
2009

Estudo descritivo
exploratório

A amostra
composta por
41 profissionais
(9 médicos, 20
enfermeiros e
12
fisioterapeutas)
da UTI de um
Hospital
Universitário,
em SalvadorBA, no Período
de julho a
setembro de
2007

Kinget
al,2008

Revisão
bibliográfica

Artigos
prospectivos,
retrospectivos e
revisão
sistemática até
ano de 2007

Fragaet al,
2009

Revisão
bibliográfica

Artigos
prospectivos,
retrospectivos e
revisão

Traduzido e
adaptado um
questionário semiestruturado retirado
de um estudo
prévio com
perguntas como:
você já lidou com
esta situação? Qual
seria a sua primeira
conduta? Você
sabe o que são as
suturas de
ancoragem? Como
as suturas de
ancoragem devem
ser utilizadas em
uma emergência?
Você sabe o que é
e como deve ser
utilizado o
obturador?

Avaliar o nível de
conhecimento dos
profissionais com
relação ao
gerenciamento de
uma situação de
emergência
envolvendo
deslocamento
acidental da cânula
de traqueostomia.

Busca em base de
dados indexados.

Benefícios e riscos
da traqueostomia e
o melhor momento
para realização.

A decisão é complexa e exige
compreensão detalhada dos
riscos, sendo esse cuidado
individualizado levando em
conta o curso clínico.

Selecionaram por
bases de dados
artigos originais e
de revisão sobre

Revisão sobre a
traqueostomia na
idade pediátrica,
com ênfase nas

Evidenciaram que a indicação
de traqueostomia vem
mudando progressivamente e
quanto as complicações para

A análise descritiva
demonstrou que 63% dos
profissionais nunca
vivenciaram esta intercorrência,
42% dos fisioterapeutas, 56%
dos médicos e 69% dos
enfermeiros agiriam de forma
inadequada nesta situação.
Conclui-se que o nível de
conhecimento dos profissionais
avaliados, referente ao manejo
da traqueostomia em uma
situação de emergência, foi
insuficiente. Uma maior
deficiência foi detectada com
relação ao conhecimento e a
utilização das suturas de
ancoragem.
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sistemática até
ano de 2009

Carr et al,
2001

Itamoto et
al, 2010

Retrospectivo

Pesquisa
retrospectiva

142 crianças
com média de
2,6 anos de
cirurgia

58 crianças de
1 a 16 anos no
período de
agosto de 2000
a julho de 2008.

traqueostomia na
criança.

Avaliadas as
principais
complicações
relacionadas ao
procedimento.

indicações, técnica
cirúrgica,
complicações e
manejo da
traqueostomia a
nível hospitalar e
domiciliar
Complicações da
traqueostomia;
Decanulação
acidental
Desposicionamento

Complicações da
traqueostomia;
Incidência das
complicações

minimizar é necessário que a
equipe seja treinada e
experiente.

Decanulação
acidental
Obstrução da
cânula

43% tiveram complicações
graves relacionadas a perda da
traqueostomia (oclusão do tubo
ou decanulação acidental).

Evidenciado que 19% das
complicações são tardias,
sendo a obstrução da cânula
um dos motivos mais notados e
decanulação.
Treinamento específico dos
profissionais de saúde que
cuidam desses pacientes
traqueostomizados, bem como o
ensino dos cuidados e manobras
de ressuscitação também aos
familiares e pessoas da
comunidade reduz a incidência
das complicações o
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Myers &
Sharp,2004

Estudo descritivo
exploratório

885
profissionais,
médicos e
enfermeiros

Questionário sobre
conhecimento do
profissional de
saúde em uma
emergência
ventilatória com
pacientes
traqueostomizados

Conhecimento
sobre manejo da
traqueostomia em
uma situação de
emergência.
Situações de
emergência
ventilatória.

Foi demonstrado que menos de
50% dos entrevistados foi
capaz de responder
corretamente o questionário, o
que corrobora com a pesquisa
atual onde apenas 41,5% dos
profissionais responderam
corretamente.
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A traqueostomia pode ser realizada basicamente por duas abordagens,
percutânea ou cirúrgica aberta. Para a realização da abordagem cirúrgica aberta há
diversas técnicas, que por não ser o objetivo do estudo não serão discutidas aqui. Na
realização do procedimento são realizadas as suturas de ancoragem que são duas
suturas circunferenciais que são realizadas em torno da face lateral do anelabordado
e são dispostas sobre o tórax do paciente como intuito de produzirem tração na
traquéia e facilitarem a passagem da cânula para dentro do lúmen(9).Após a cirurgia
aberta, o trato permanece instável detrês a cinco dias e a tentativa de recolocação do
tubo neste período geralmente é frustrada colocando o paciente em uma situação de
risco(10). Múltiplos fatores incluindo obesidade, pescoço curto, anormalidades
anatômicas, secreção copiosa no trato respiratório e excessiva quantidade de tecido
de granulação podem complicar até mesmo a recolocação em uma via aérea estável
em um momento de urgência(11).
A cânula de traqueostomia ideal deve apresentar uma série de características.
O tubo deve ser mole o suficiente para semoldar à traqueia e ao pescoço sem
ocasionar nenhuma pressão, desconforto, ou lesão da pele ou da mucosa traqueal.
Entretanto, o tubo não deve ser tão amolecido para não ocorrerem dobras ou colapso,
com consequente comprometimento de seu lúmen. O tubo deve ser confeccionado de
material que ocasione mínima reação tecidual, devem possuir conector externo para
adaptação nos equipamentos de ventilação mecânica e apresentar tubo interno que
possa ser removido e limpo. Atualmente existem diversos tipos e materiais disponíveis
no mercado (12).
As partes mais comuns que elas apresentam são o suporte, a cânula e
omandril. Algumas cânulas são equipadas com cuff, sendo esse tipo de equipamento
geralmente não utilizado em pediatria(12).
A maioria dos autores refere o uso de cânulas plásticas portex

(13)

. O

comprimento da cânula também é importante, especialmente nos recém-nascidos e
lactentes pequenos. Cânula muito curta pode facilitar decanulação acidental ou
formação de falsa via; cânulas muito longas podem lesar a carina ou determinar
intubação seletiva.
Fraga e col (2009) (13) apresentaram revisão sobre a traqueostomiana idade
pediátrica, com ênfase nas indicações, técnica cirúrgica, complicações e manejo da
traqueostomia a nível hospitalar edomiciliar. Selecionaram em bases de dados artigos
originais e de revisão sobre traqueostomia na criança e evidenciaram que a indicação
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de traqueostomia vem mudando progressivamente e quanto às complicações embora
não sejam incomuns, elas, na maioria das vezes, não necessitam de tratamentos
sofisticados ou mesmo de intervenção cirúrgica reforçando a ideia de que para que
procedimento seja seguro e com menores complicações é necessário que a equipe
seja treinada e experiente.
Carr e col. em 200114 em seu estudo sobre complicações da traqueostomia em
crianças relataram a incidência de complicações agudas da traqueostomia varia de
5% a 49% e inclui desposicionamento e ou decanulação acidental da cânula

(15 14)

.

Nele os autores através de estudo retrospectivo no período entre 1990 e 1999, onde
foram examinadas cartas de 142 crianças com média de 2,6 anos de cirurgia sendo
relatado que 43% tiveram complicações graves relacionadas à perda da
traqueostomia (oclusão do tubo ou decanulação acidental). Também reduz a
incidência das complicações o treinamento específico dos profissionais de saúde que
cuidam desses pacientes traqueostomizados, bem como o ensino dos cuidados e
manobras de ressuscitação também aos familiares e pessoas da comunidade(16),
como afirmam os autores Itamoto et al. em 201017, em uma pesquisa retrospectiva
onde foram avaliadas 58 crianças de 1 a 16 anos no período de agosto de 2000 a
julho de 2008. Foi evidenciado que 19% das complicações são tardias, sendo a
obstrução da cânula um dos motivos mais notados.
Taxa de incidência complicações relacionadas ao pós operatório são
relativamente baixas (2,7-4,3%)(18) e raramente levam os pacientes a óbito, porém
quando ocorre deslocamento acidental da cânula na fase precoce após a cirurgia
(incidência de 0,8-1,5% dentre todas as complicações(19) a taxa de letalidade pode
chegar a 100%(20,21).
Para King e colaboradores (2008) 19, os benefícios e riscos da traqueostomia
devem ser analisados na hora da tomada de decisão sendo o melhor momento para
realização dependente da decisão da equipe exigindo compreensão detalhada dos
riscos, sendo esse cuidado individualizado levando em conta o curso clínico.
Silva, 201322desenvolveu sua dissertação de mestrado vinculada ao projeto de
pesquisa sobre segurança do paciente crítico durante o transporte intra-hospitalar.
Sendo o transporte intra-hospitalar é uma rotina comum nos serviços de saúde,
necessária para a elucidação diagnóstica e terapêutica do paciente em atendimento,
porém considerada de risco, em virtude dos incidentes e eventos adversos. Com
objetivo de analisar os incidentes e eventos adversos ocorridos durante o transporte
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intra-hospitalar de pacientes internados em unidade de terapia intensiva de um
hospital da região do Triângulo Mineiro foi realizado estudo descritivo, prospectivo, de
abordagem quantitativa, conduzido no período de fevereiro a maio de 2013, com
acompanhamento de 103 transportes intra-hospitalares onde os resultados
evidenciaram a ocorrência de incidentes e eventos adversos em 45,7% dos casos
analisados, ou seja, em 47 transportes realizados, do total de 103, sendo que oito
deles (7,8%) estão relacionados aos seguintes dispositivos: cateter venoso central,
sonda vesical de demora, cateter arterial invasivo, cateter venoso periférico e cateter
de oxigênio. Dez deles (9,7%) estão relacionados com os seguintes equipamentos:
cilindro de oxigênio, oxímetro de pulso e bomba de infusão contínua. O autor ainda
completa que vinte e nove deles (28,2%) referem-se a eventos adversos que
resultaram em alterações fisiológicas do paciente, tais como hipertensão arterial,
hipotensão arterial, queda de saturação entre outras. Houve a participação do
enfermeiro nos 103 (100%) casos de transportes intra-hospitalares analisados e em
99 (96,1%) dos 103 casos de deslocamentos os pacientes foram avaliados
previamente por esse profissional. Os resultados mostraram que o transporte intrahospitalar constitui uma assistência de risco, devido à ocorrência de incidentes e
eventos adversos, e compromete a segurança do paciente. A capacitação dos
profissionais, o planejamento do transporte, a avaliação do paciente, a padronização
de ações são procedimentos que possibilitam à equipe de saúde o reconhecimento
dos riscos relacionados ao transporte intra-hospitalar e a execução de ações
apropriadas, cuja tomada de decisão seja fundamentada em evidências científicas.
Nesse enfoque salienta-se a presença do médico, enfermeiro e / ou fisioterapeuta nas
situações em que os pacientes apresentam-se com via aérea artificial (intubação
endotraqueal, traqueostomia).
Existem diversos fatores de risco para de canulação acidental, diversas
situações que possibilitam exteriorização total da cânula na fase precoce da cirurgia,
e é nesse enfoque que o profissional de saúde, particularmente o fisioterapeuta que
está intimamente relacionado ao cuidado do usuário traqueostomizado, irá atuar
gerenciando essas situações de emergência, sendo treinado para lidar com a
intercorrência e realizando junto à equipe orientações, estratégia educativa para
cuidadores.
Silva e cols em 2009

11

realizaram um estudo descritivo exploratório com

profissionais de saúde (médicos, fisioterapeutas e enfermeiros) da UTI de um Hospital
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Universitário, em Salvador-BA, no período de julho a setembro de 2007 com o objetivo
principal de avaliar o nível de conhecimento dos profissionais com relação ao
gerenciamento de uma situação de emergência envolvendo deslocamento acidental
da cânula de traqueostomia. Para tanto, foi traduzido e adaptado um questionário
semi-estruturado retirado de um estudo prévio com perguntas como: você já lidou com
esta situação? Qual seria a sua primeira conduta? Você sabe o que são as suturas de
ancoragem? Como assuturas de ancoragem devem ser utilizadas em uma
emergência? Você sabe o que é e como deve ser utilizado o obturador? A amostra foi
composta por 41 profissionais (nove médicos, 20enfermeiros e 12 fisioterapeutas). A
análise descritiva demonstrou que 63% dos profissionais nunca vivenciaram esta
intercorrência, 42% dos fisioterapeutas,56% dos médicos e 69% dos enfermeiros
agiriam de forma inadequada nesta situação. Com isso conclui-se que o nível de
conhecimento dos profissionais avaliados, referente ao manejo da traqueostomia em
uma situação de emergência, foi insuficiente. Uma maior deficiência foi detectada com
relação ao conhecimento e a utilização das suturas de ancoragem.
Algumas questões importantes devem ser levantadas, portanto para esse
gerenciamento de risco seja eficaz onde o fisioterapeuta está intimamente inserido.
Em relação à troca do cadarço de fixação da cânula de traqueostomia deve ser
realizada diariamente ou sempre que o mesmo estiver molhado ou sujo. As
recomendações são para que não seja fixado com um nó e sim com laço, o que
facilitará a sua retirada. Durante a troca, uma pessoa deve segurar a cânula no lugar
enquanto outra pessoa remove afixação antiga e coloca uma nova. É importante
manter a área em volta do orifício limpa para prevenir infecções. A fixação estará bem
colocada se couber exatamente o seu dedo indicador entre a fixação e o pescoço,
mantendo a pele sempre limpa e protegida (23).
Quanto à rotina de aspiração é feita de acordo com as necessidades de cada
paciente, que pode variar de acordo com características individuais, incluindo idade,
status muscular e neurológico, nível de atividade, capacidade de tossir, viscosidade e
quantidade do muco e maturidade do estoma. A aspiração das secreções traqueais
deve ser realizada de acordo com técnicas padronizadas e assépticas, reduzindo
assim a possibilidade de infecção (12).
A frequência da troca da cânula de traqueostomia depende da idade da criança,
da quantidade de secreções e do tipo decânula que está sendo usada. Existem
controvérsias na literatura sobre o tempo ideal para troca da cânula, em geral elas
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devem ser trocadas, em média, após quatro-seis meses de uso, ou antes, se
apresentarem algum grau de obstrução, já Ruoppolo (2003)23relata troca a cada 29
dias independentemente do tipo de cânula, alguns fabricantes relatam 30 dias. Para
a Sociedade Americana Torácica (ATS), tubos flexíveis de polivinil cloride (PVC), que
atualmente

são

os

mais

utilizados

na

população

pediátrica,

se

tornam

progressivamente mais rígidos e podem desenvolver rachaduras. Experiências
clínicas sugerem que estes tubos podem ser usados por até três a quatro meses antes
de apresentar rachaduras(06).Recomenda-se no caso de crianças que receberam alta
com traqueostomia que os pais tenham duas cânulas disponíveis para troca de
emergência: uma de mesmo calibre, e outra de calibre imediatamente inferior. Tubos
de metal podem ser reutilizados indefinidamente e devem ser inspecionados.
Em 2012 Okido e colaboradores

(24)

ao traçar o perfil de crianças dependentes

de tecnologia no município de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, identificaram 31
crianças dependentes de dispositivos para a respiração, dessas 15 (48,4%) têm
traqueostomia em ar ambiente; nove (29%) recebem oxigenoterapia por meio de
cateter nasal; três (9,7%) permanecem com a traqueostomia e utilizam oxigênio e
quatro(12,9%) necessitam de ventilação mecânica contínua ou parcial.Com relação à
demanda de cuidado de desenvolvimento, destaca-se a fisioterapia, com 67(65,7%)
crianças em acompanhamento, seguida dafono audiologia, com 50 (49%) e a terapia
ocupacional, com 21 (20,6%) crianças.
O fisioterapeuta exerce fundamental papel no processo de decanulação
programada. Em sua pesquisa, Santos (2007)25, notou que 66,66% dos
fisioterapeutas tomam a decisão do processo de decanulação após consenso de uma
equipe multidisciplinar. Onde o fisioterapeuta, o psicólogo e o fonoaudiólogo são
profissionais indispensáveis nesse processo. Também observaram que 93,33% dos
fisioterapeutas entrevistados não realizam a decanulação abrupta da TQT plástica,
mas sim, prosseguem com o desmame de maneira gradativa, preconizando a redução
do calibre da cânula.
Enquanto Morales (2014)26 subdivide as complicações entre imediatos,
medianos ou em médio prazo, e tardios. Os imediatos são aqueles que ocorrem nas
24 horas subsequentes ao procedimento e incluem: falha no procedimento, embolia
aérea, aspiração, hemorragia, pneumotórax, lesão de cartilagem cricóide, lesão
cirúrgica do esôfago, nervo laríngeo ou cúpula pleural. Em médio prazo, os que
acontecem entre um e sete dias são: pneumotórax, pneumomediastino, hemorragia,
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infecção de estoma, ulceração de estoma, disfagia, decanulação acidental, obstrução
de cânula com secreções, enfisema subcutâneo, aspiração e abscessos pulmonares,
traqueíte, traqueobronquite, atelectasia, descolamento da cânula. E entre as
complicações tardias, que acontecem após sete dias da utilização da traqueostomia,
temos: pneumonia, aspiração, disfagia, decanulação acidental, granulomas traqueais,
traqueocutânea,

ou

fistula

traqueoesofágica,

traqueomalácja

e

estenose

laringotraqueal. Sendo o sangramento, complicação imediata, relatada como o
procedimento mais comum, relatado em cerca de 5% dos casos.
Na assistência fisioterápica, o desposicionamento da cânula é um das
complicações que deve ser observada com rigor, manobras e manipulações do
paciente podem contribuir com este deslocamento da cânula. Este processo é mais
grave quando ocorre nos primeiros cinco a sete dias, pois ainda não há um trajeto
definido da pele até a luz traqueal, sendo um risco ao paciente. Sendo assim, fios de
reparo deixados nas bordas da abertura traqueal, e exteriorizados, podem auxiliar no
reposicionamento da cânula, especialmente nos pacientes obesos e com pescoço
curto, outra conduta preventiva e eficaz é a correta fixação da cânula.
Segundo Silva e col (2009) 11 em casos de deslocamento acidental da cânula
na fase precoce da traqueostomia, a conduta mais segura é instituir a ventilação
orofacial com ressuscitador manual e realizar intubação translaringeal antes de
reintroduzira cânula no estoma.
A reintrodução da cânula na fase precoce torna-se viável apenas seo
profissional souber utilizar as suturas de ancoragem edispuser do obturador no
momento da reintrodução, no entanto, mesmo com todas estas estruturas a chance
desta conduta obter êxito é baixa. Sendo que o obturador funciona como um guia, que
adapta e ajusta a cânula para a adequadar e introdução no estoma. Já as suturas de
ancoragem, posicionadas diretamente em ambos os lados da parede da traqueia,
podem facilitar o reposicionamento do tubo da traqueostomia fazendo uma tração para
cima e para os lados, as suturas trazem o orifício traqueal para superfície,
minimizando

possíveis

falsas

passagem

e

hemorragias

relacionadas

ao

reposicionamento da cânula de traqueostomia(11).
Myers & Sharp 28 publicado em 2004 uma pesquisa avaliando o conhecimento
do profissional de saúde em uma emergência ventilatória com pacientes
traqueostomizados. Esse estudo descritivo exploratório entrevistou aproximadamente
885 profissionais, médicos e enfermeiros onde foi utilizada uma metodologia similar a
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do presente estudo. Foi demonstrado que menos de 50% dos entrevistados foi capaz
de responder corretamente o questionário, o que corrobora com a pesquisa atual onde
apenas 41,5% dos profissionais responderam corretamente. Este é o primeiro trabalho
realizado no Brasil que examina o nível de compreensão de profissionais da UTI sobre
o manejo datraqueostomia em uma situação de emergência.
Apesar do progresso científico e do acompanhamento multidisciplinar ter
aumentado a sobrevida dos pacientes críticos, a incidência de complicações
decorrentes do uso da traqueostomia, contribuem para redução da qualidade de vida
e sobrevida pós-alta. Pesquisas com objetivo de avaliar as limitações nesse cuidado
são importantes para que possam ser traçadas metas para gerenciar esses riscos
possibilitando uma assistência de qualidade e com segurança ao paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da traqueostomia é um procedimento cirúrgico importante no
processo de desmame da ventilação mecânica, estando altamente difundido entre os
serviços de saúde estando sua indicação e técnicas bem delimitadas na literatura
apresentando resultados satisfatórios inclusive na redução do tempo de internação.
Contudo, este ato cirúrgico que é de caráter rotineiro no âmbito hospitalar apresenta
números consideráveis de complicações que impactam na sobrevida e na qualidade
de vida do paciente. O fisioterapeuta tem como papel principal o conhecimento sobre
o manejo da traqueostomia e instituir a ventilação orofacial com ressuscitador manual
ventilando de forma adequada em uma situação emergencial.
Entretanto, a assistência fisioterápica tem atuação importante no processo de
gerenciamento do risco de decanulação acidental e outros fatores que pode levar a
complicações, principalmente os relacionados à decanulação, bem como melhor a
qualidade de vida dos pacientes.
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RESUMO: Objetivo -. Este estudo teve por objetivo identificar, descrever detalhes e
explanar os resultados das intervenções conservadoras utilizadas para reversão da
incontinência urinária após prostatectomia. Métodos – Os bancos de dados Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) e World Wide Science foram consultados para inclusão de 16
artigos originais publicados em inglês nos anos de 2017 a 2021. Tal revisão foi
elaborada de acordo com o método PRISMA (Systematic Reviews and MetaAnalyses). Resultados- Foi possível constatar a importância de dispor de acorrimentos
não invasivos no tratamento da incontinência urinária em prostatectomizados.
Intervenções terapêuticas que associaram os exercícios para músculos do assoalho
pélvico ao biofeedback, eletroterapia ou treinamento de musculatura abdominal
obtiveram melhores resultados. Conclusão- Para o tratamento da incontinência
urinária pós prostatectomia destacam-se as técnicas: treinamento de músculos do
assoalho pélvico com biofeedback; treinamento sensório-motor com haste oscilatória
e Pilates.
DESCRITORES: Prostatectomia; Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária.
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ABSTRACT: Objective- This study aimed to identify and describe details and explain
the results of conservative interventions used to revers urinary incontinence after
prostatectomy. Methods- The Virtual Health Library and Worldwide Science databases
were consulted for inclusion of 16 original articles published in between the years of
2017 to 2021. This review was prepared according to the PRISMA method (Systematic
Reviews and Meta-Analyzes). Results- It was possible to verify the importance of
having a non-invasive procedure in the treatment of urinary incontinence in patients
undergoing prostatectomy. Therapeutic interventions that combined pelvic floor
muscle exercises with biofeedback, electrotherapy or abdominal muscle training had
shown better results. Conclusion- For the treatment of urinary incontinence after the
prostatectomy, the following techniques are highlighted: Pelvic floor muscle training
with biofeedback; Sensorimotor training with oscillatory rod and Pilates.
DESCRIPTORS: Prostatectomy; Pelvic Floor and Urinary Incontinence.
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1. INTRODUÇÃO

A neoplasia prostática é o segundo câncer mais comum no mundo entre a
população masculina 1 e se encontra no ápice das listas de causas de óbitos em
homens 2. Em sua fase inicial, o câncer de próstata pode não ser notório em
sintomatologia, porém, em quadros avançados, torna-se manifesto através de
hematúria e/ ou hematospernia, micção difícil e dolorosa, além de noctúria 3.
O tratamento padrão ouro da enfermidade é a prostatectomia 4 e mesmo diante
do aprimoramento da técnica, a literatura apresenta quadros de graves complicações
pós-cirúrgicas 5, sendo a incontinência urinária um dos efeitos danosos que mais
causam preocupação, podendo por vezes, gerar mais ansiedade que a própria
neoplasia 6.
Podendo ser temporário ou persistente, esse mal geralmente decorre de
ressecção do esfíncter interno e lesão no esfíncter externo7, a cirurgia poupadora está
ligada a uma melhor e mais rápida reversão da incontinência, porém, em homens com
declínio acentuado da função uretral, esse quadro pode ser de difícil recuperação8.
Esse estudo se justifica pela necessidade de reduzir as implicações do tratamento do
câncer de próstata com medidas conservadores 9, já que essas são razões
desencorajadoras para pacientes eletivos a cirurgia 10.
Este trabalho teve como objetivo apontar a importância das técnicas
conservadoras na reabilitação da incontinência urinária após prostatectomia.

2. METODOLOGIA

O presente estudo é uma Revisão Sistemática da Literatura, as pesquisas
deste tipo são focadas em uma questão bem delimitada, onde é feita uma identificação
e síntese das evidências relevantes disponíveis nos estudos primários11. Tal revisão
foi elaborada de acordo com o método PRISMA (Systematic Reviews and MetaAnalyses), que consiste em um checklist e um fluxograma de quatro etapas. O
propósito desta recomendação é auxiliar os autores em suas revisões sistemáticas e
meta-análises.
Para composição desse trabalho, pesquisas são realizadas em duas bases de
dados bibliográficos: World Wide Science e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As
consultas foram iniciadas em agosto de 2020 por meio dos seguintes Descritores em
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Ciências da Saúde (DeCS): Prostatectomia, Assoalho Pélvico e Incontinência
Urinária.
Sendo assim, duas listas de artigos estão em análise para inclusão e exclusão
segundo sua relevância para esse trabalho. São selecionadas as pesquisas que
atendem aos critérios: (1) ser estudo clínico original publicado nos últimos sete anos
em inglês ou português, (2) ter tratado pacientes com incontinência urinária após
prostatectomia e (3) ter sua pesquisa registrada e aprovada pelo Comitê de Ética. Os
critérios de exclusão são: (1) trabalhos que abordem homens saudáveis, (2) estudos
focados unicamente em disfunção erétil, (3) revisões de literatura, monografias ou
livros e (4) artigos não encontrados na integra.
De cada estudo elegido são extraídas as seguintes informações: nome do autor
e ano de publicação, tipo de prostatectomia realizada, tempo de tratamento,
metodologia aplicada, principais resultados e conclusão.

3. RESULTADOS

Conforme o fluxograma que será apresentado na figura 1, foram identificados
a princípio, somando-se as duas bases de dados utilizadas, 125 artigos. Após
conferência, 9 trabalhos foram excluídos por duplicidade, restando 116. Desses, 50
foram excluídos pelo título, 20 foram avaliados e eliminados pelo resumo, 8 não
avaliaram a população esperada para este trabalho e 22 não foram selecionados pois
tratavam-se de revisão sistemática. Sendo assim, 16 artigos compõem essa revisão.
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Gráfico 1 – Fluxograma metodológico
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Revisão de Literatura

Tabela 1 - Exposição dos dados apresentados nos artigos selecionados para revisão. Os trabalhos estão ordenados por ano de publicação de forma
decrescente.
Tipo de
Tempo de
Principais
Autor/Ano
Metodologia
Conclusão
Prostatectomia Tratamento
Resultados
40 participantes foram divididos aleatoriamente
em 2 grupos (G1 e G2), nesses, todos os homens
haviam feito a cirurgia a menos de 6 semanas.
Porém, no terceiro grupo (G3), os componentes
passaram das primeiras 6 semanas do PO. Os
Houve diminuição
exercícios aconteciam uma vez por semana sob
estatisticamente
supervisão de um fisioterapeuta. Foi orientado
significativa nos 3
As consequências
realizar de 10 a 15 minutos de sessões de prática
grupos, apontando
encontradas no
(SZCZYGIELSKA
em casa três vezes ao dia. Nos grupos G1 e G3
Prostatectomia
para eficácia do TMAP.
trabalho parecem
et al., 2022)
2,5 meses.
os TMAP constituíram de 10 contrações curtas de
Retropúbica
Encontrou-se o
justificar a aplicação
1s e 10 contrações longas de 10s em 3 posições:
seguinte: para G1 p=
do TMAP logo após
supino, supino sentada e em pé. No G2 foram
0,0000, para G2 p=
a cirurgia.
feitos exercícios baseados no biofeedback EMG,
0,0000 e para G3 p=
reeducação do MAP análogo aos demais grupos
0,0001.
com utilização de uma câmera NORAXON de 4
canais. Os eletrodos foram colocados nos
paraespinhais em ambos os lados do corpo, nas
espinhas ilíaca póstero-superiores mais dois
pares e outro par ao nível de placa ilíaca.
O GI apresentou nível
Foram utilizados EPIC-26 e BDI-II. O GC não
médio
O TMAP é eficaz
passou por nenhuma intervenção. O GI recebeu
significativamente
para reversão da
24 sessões de TMAP individuais sob supervisão
maior de concentração
continência urinária
de uma fisioterapeuta durante 2 vezes na semana
de miostatina (p=
(STROJEK et al.,
pós prostatectomia.
por 3 meses. Antes de iniciarem os exercícios
Prostatectomia
0,339). Houve redução
2021)
3 meses
Notou-se redução na
esses
participantes
passaram
por
correção
Laparoscópica
nos valores das
concentração de
postural, tiveram as articulações sacrilíacas e
escalas gerais de
miostatina, podendo
sacro-lombares mobilizadas e foram ensinados
dificuldades urinárias e
ser marcador de
sobre a respiração torácica e abdominal.
sintomas sexuais. (p=
função do MAP.
0,0096 e p= 0,0009
respectivamente).
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(VESHNAVEI,
2021)

KIM et al., 2021

Prostatectomia
radical aberta
com
preservação do
nervo
retropúbico.

Prostatectomia
radical robótica.

1 mês

Foi usado ICIQ-MLUTSO. GC não passou por
intervenções. O GI recebeu orientações de um
fisioterapeuta para o TMAP, o profissional usou o
biofeedback durante uma aula demonstrativa. O
objetivo era ensinar aos participantes como fazer
o treinamento um mês antes da cirurgia. Durante
um mês os participantes realizaram os exercícios
em casa diariamente 2 vezes/dia durante meia
hora.

Não foram observadas
diferenças
significativas entre os
grupos aos 6 meses
após as cirurgias
(P>0,05). A qualidade
de vida dos pacientes
do GI após o TMAP foi
significativamente
maior em relação ao
GC.

O biofeedback
apresenta efeitos
importantes na IU
imediatamente após
a cirurgia, porém os
treinamentos não
afetam as
disfunções
anatômicas.

3 meses.

O GI recebeu TMAP com biofeedback em regime
ambulatorial por 30 minutos por semana até a
continência ser recuperada ou por 4 semanas. O
mecanismo usado para biofeeback foi a
ultrassonografia. Foi solicitado realizar 20–25
contrações com durações de 3–5 segundos em
força submáxima em decúbito lateral, supino e
posições em pé, com um período de relaxamento
de 6 a 10 segundos entre as contrações. O
fisioterapeuta verificou o MAP palpando o
períneo, examinou as contrações por
ultrassonografia em cada posição e mostrou aos
pacientes como contrair os músculos do assoalho
pélvico corretamente evitando a manobra de
Valsalva. Foi dada orientação para repetir o
exercício em casa. Os participantes do GC
receberam instruções verbais sobre o exercício
de Kegel por um único urologista e foram
instruídos a realizar de 50 a 100 exercícios
diários em casa enquanto estavam deitados,
sentados e em pé.
(n= 83)

O GI obteve melhores
taxa de incontinência
em um mês(p=0,037),
sendo que ao final do
tratamento, todos os
participantes do grupo
haviam recuperado a
continência urinária.

O estudo sugere que
o envolvimento pós
operatório em TMAP
com biofeedback
acelera a
recuperação da
continência em
pacientes idosos
com 65 anos ou
mais.
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González et
al.,2020

Au et al.,2019

Heydenreich et
al.,2019

Procedimento
cirúrgico não
informado.

Prostatectomia:
aberta e
robótica.

Prostatectomia:
Perineal,
Laparoscópica e
Robótica.

3 meses.

Pad test de 1 e 24 horas, formulário (ICIQ -SF) e
diário de micção foram utilizados. Os pacientes
foram randomizados em GC e GI. O GC não
recebeu nenhum tratamento específico, apenas
orientações e um guia impresso para realização
de exercícios em casa. No GI os pacientes
receberam eletroterapia em dias alternados, ou
seja, 15 minutos, 3 dias da semana, com pulsos
de onda quadrada de 20Hz, duração de pulso de
300 ns e intensidade máxima de 24mA. O
biofeedback com eletromiografia teve duração de
aproximadamente 30 minutos todos os dias e o
pacientes fizeram exercícios graduais de força,
resistência e velocidade. (n=47)

26
semanas.

Foram usados: Pad test de 24 horas, diário de
micção e um único item para perdas urinárias foi
retirado da PORPUS para avaliar função urinária
autorrelatada. Pacientes do GC receberam
instruções para isolar e contrair ao máximo a
região pélvica e os músculos superiores com
volume de repetição crescente a cada 2
semanas, começando com 30 repetições/ dia
durante as semanas 1 e 2 até 180/dia durante as
semanas 7-26. O protocolo para GI incluiu
exercícios semelhantes mais hipopressivos e
Pilates. Os pacientes foram orientados a realizar
três respirações profundas antes de cada postura
hipopressiva.(n-37)

3 semanas.

Foi realizado o Pad test de 1 e 24 horas. No
primeiro momento o fisioterapeuta deu
informações sobre anatomia e funções do MAP,
além de ensinar a contração desses músculos
sem acionar a musculatura adjacente. O GI
realizou treinamento diário supervisionado de
continência e treinamento adicional de
coordenação para MAP usando uma haste
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De acordo com as
taxas de continência
após 3 meses, 64%
dos pacientes do GI
recuperaram a
continência, enquanto
9,1% do GC. (p=001).

Na 26ª semana o GI
demonstrou redução
na perda total e perna
diurna de urina de
acordo com o diário de
micção.

A redução da IU
significativamente
maior em GI em
comparação com GC
no Pad test de 1 e
24horas. (P < 0,01)

Um programa de
fisioterapia iniciado
precocemente ajuda
a recuperar a
continência urinária
em pacientes pós
prostatectomizados.

Os achados para
associação de
Pilates e
hipopressivos são
promissores, no
entanto, estudos
com amostras
maiores são
necessários, dada a
crescente sugestão
de sinergia entre a
região pélvica
músculos com os
músculos
abdominais e
diafragma no
tratamento da IU.
Recomenda-se a
associação do
treinamento de
continência
convencional e
treinamento
sensório-motor com
uma haste
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Tantawy et
al.,2019

Prostatectomia
Retropúbica
aberta.

4 semanas.

oscilante, o dispositivo de treinamento foi um
Bioswing improvement15, as instruções foram
passadas em uma aula introdutória seguida de
treinamentos diários com duração de 30 minutos.
O GC realizou terapia de relaxamento na posição
deitada, com música e duração de 30 minutos
diariamente, além do treinamento de continência
supervisionado. (n=184)
Foram usados: I-VAS, ICIQ-UI-SF e Pad test de
24 horas. O GI recebeu WBVT três
vezes/semana durante 4 semanas consecutivas
(12 sessões), de acordo com o seguinte
protocolo: para as duas primeiras sessões, os
parâmetros foram frequência de 20 Hz,
deslocamento pico a pico de 2 mm e duração de
cada série de 45 segundos seguida por 60
segundos de repouso. Três séries foram
executadas. Para as 10 sessões restantes da
intervenção, os parâmetros do treinamento de
vibração foram alterados para uma frequência de
40 Hz, deslocamento pico a pico de 4 mm e
duração de cada série de 60 segundos seguidos
de 60 segundos de descanso. O número de
séries aumentou em duas séries a cada três
sessões. Foram instruídos a permanecerem na
plataforma, carregando os pés de forma
consistente com as articulações dos joelhos e
quadris flexionadas a 35º e os MMSS alongados
horizontalmente para a frente, segurando um
corrimão. Os alocados nesse grupo também
fizeram treinamento de MAP. O GC realizou
somente exercícios de fortalecimento para MAP.
(n=61)
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oscilatória para
efeito de redução do
nível de
incontinência e
melhora do tempo
de recuperação.

A pontuação I-VAS, a
pontuação ICIQ-UI-SF
e o resultado do teste
pad de 24 horas
mostraram diferenças
significativas dentro do
grupo em cada
avaliação. (p=0,001)

Concluiu-se que a
WBVT é uma nova
modalidade eficaz
para o tratamento de
pacientes com IUE.
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Lira et al,2019

Oh et al.,2019

MILIOS et al.,
2019

Prostatectomia
Retropúbica
aberta.

Prostatectomia
Laparoscópica
assistida por
robô.

Prostatectomia
Laparoscópica
assistida por
robô.

O ICIQ-SF foi usado. No GC, receberam apenas
cuidados usuais, e no GI, receberam duas
sessões de TMAP pré-operatórias guiadas por
um fisioterapeuta, incluindo exercícios e
biofeedback eletromiográfico e foram instruídos a
realizar os exercícios durante todo o período préoperatório e reiniciá-los imediatamente após a
retirada do cateter uretral. Os pacientes se
exercitavam três vezes ao dia em intensidades
progressivamente mais altas. (n=31)

Após o tempo de
tratamento a taxa de
IU era de 72,7% no GC
e 70% no GI e não
houve diferença
significativa nos
escores do ICQ-SF
entre os grupos.
(p=0,05)

O protocolo
apresentado não
exerceu efeito
suficiente na
reversão da IU.

1 mês.

Foram usados: Pad test de 24 horas e IPSS. O
GC recebeu apenas orientações orais e escritas
de como realizar o TMAP, as informações foram
passadas por um assistente físico experiente. O
GI recebeu o manual de instruções e o dispositivo
extracorpóreo, além de instruções verbais e
escritas para o TMAP. (n=84)

No 1º mês, o GI
mostrou menor perda
de urina, no entanto, a
partir do 2º mês não
houve diferença
significativa (P=028).
Ao final do estudo,
67,5 % dos pacientes
do GI e 61,9% do GC
alcançaram a
continência.

O dispositivo de
biofeedback
extracorpóreo oferta
efeito positivo na
recuperação da
incontinência
urinária pós
prostatectomia,
principalmente no
pós imediato.

17
semanas.

Foram usados: Pad test de 24 horas e IPSS.
Protocolo pré- operatório: No GC os indivíduos
foram orientados a realizar três séries de
TMAP/dia, com 10 contrações por série, com
duração de 10 segundos, com igual tempo de
descanso, proporcionando um total de 30
contrações/dia. As séries foram realizadas uma
vez cada, em decúbito dorsal, sentado e depois
em pé. No GI seis séries de TMAP por dia, com
cada série compreendendo 10 contrações rápidas
e 10 lentas com um tempo de descanso igual,
proporcionando um total de 120 contrações/dia.
Todas as séries foram realizadas na postura em
pé. Pós operatório: GC realizaram três séries/dia
dos mesmos exercícios realizados antes da
cirurgia, enquanto o GI continuou seu regime de
exercícios com seis séries/dia de treinamento de
contração rápida e lenta. Ambos os grupos se

Diferenças nos
resultados puderam
ser notadas em alguns
pontos após a cirurgia,
mas a taxa favorece o
GI no quesito IU. (p<
0,05)

O treinamento
intensivo de MAP
antes da cirurgia
melhorou a função
do MAP pós cirurgia
e diminuiu a IU.

3 meses.
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LAURIENZO et
al., 2018

Procedimento
cirúrgico não
informado.

6 meses.

exercitaram nas posturas descritas acima e esses
protocolos foram mantidos durante todo o período
de avaliação. (n=97)
Foram usados: Pad Test de 1 hora, ICIQ-SF ,e
IPSS. Neste estudo os pacientes foram alocados
em três grupos: G1 (controle), G2 (orientados a
realizar três tipos de exercícios domiciliares para
fortalecimento de MAP) e G3 (exercícios de
fortalecimento associados a estimulação elétrica).
Os agrupados em G1 receberam instruções de
rotina sobre o pós-operatório no momento da alta
hospitalar. Em G2 as orientações incluíram
exercícios em DD, com MMII flexionados, realizar
contração do assoalho pélvico, seguido de
relaxamento. Os movimentos direcionados foram:
1) Elevação do quadril, depois relaxando os
músculos enquanto abaixa o quadril;2) Contração
dos adutores da coxa, “pressionando” uma bola,
depois relaxando; 3) Contração e relaxamento do
assoalho pélvico durante a inspiração e a
expiração, respectivamente. Em G3 foram dadas
as mesmas orientações acrescidas de
eletroestimulação anal duas vezes por semana
durante 7 semanas, totalizando 14 sessões. O
equipamento usado foi Dualpex Uroutilizando
seguindo os parâmetros: frequência: 35 Hz;
largura de pulso: 1 milissegundo; tempo de
subida: 2 segundos duração do estímulo: 6
segundos; tempo de queda: 2 segundos; tempo
de espera: 12 segundos. A intensidade foi
modulada para promover a contração visível do
MAP, sem desconforto. (n=123)
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Houve melhora em
todos os grupos no 3º
e 6º mês, sendo assim,
não houve diferença
estatística entre os
grupos nos diferentes
momentos. (p=0,05)

A recuperação da
força muscular
acontece
independente da
terapia empregada.
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PARK et al., 2018

GOMES et al.,
2017

Prostatectomia:
Retropúbica e
Laparoscópica
assistida por
robô.

Prostatectomia:
Laparoscópica e
Aberta.

12
semanas.

O Pad test de 1 hora foi utilizado. A técnica
empregada foi treinamento de resistência
progressiva focado nos músculos do assoalho
pélvico com auxílio de faixa elástica. Cada
sessão incluiu 10 minutos de aquecimento, 40
min de treinamento físico baseado em Kegel e 10
min de relaxamento. Os períodos de descanso
incluíram 1 minuto entre as séries e 2 minutos
entre os exercícios. Os regimes de exercícios de
resistência de alta velocidade foram centrados no
uso de faixas elásticas e consistiam de 2 a três
séries de 10-12 repetições. O programa de
exercícios seguiu o Guia do ACSM. (n=53)

10
semanas.

A avaliação inicial consistiu em história, diário
miccional, Pad test de 24 horas, ICIQ-SF e
determinação do número de absorventes usados
por dia. Os pacientes foram randomizados em
três grupos de tratamento: Pilates (G1), treino
para assoalho pélvico convencional combinado
com estimulação elétrica anal (G2) e grupo
controle (G3). O G1 realizou 10 sessões
semanais de exercícios de Pilates no solo,
durante 45 minutos e recebeu instruções para
realizar os exercícios diariamente em casa. O G2
fez fortalecimento durante 45min combinado com
eletrodo intracavitário (dispositivo Dualpex 961)
com corrente de 50 Hz por 20min, e a seguir
realizavam 3 série de 10 contrações do MAP,
sendo em posição supina, deitado e em pé; em
caso de IUE com corrente de 50 Hz por 20min, e
realizaram contrações do MAP, sendo três séries
de 10 contrações na posição supina, sentado e
em pé. Nos casos de IUU, os parâmetros foram:
4 Hz por 20min seguidas dos mesmos exercícios
para o MAP supracitados. G3 foi submetido à
avaliação inicial e não recebeu instruções para
realizar as atividades em casa. (n=104)
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Foi possível ver que
58,5% dos pacientes
alcançaram a
continência

Houve mudança na
força do músculo
extensor do quadril,
sendo esse um
preditor
independente da
continência urinária.
Diante disso, tornase necessário novos
estudos sobre a
relação entre o
músculo extensor do
quadril e a
incontinência
urinária.

Ao final do tratamento
não houve diferença
significante entre G1 e
G2, mas esses grupos
obtiveram uma maior
proporção de
continentes. (p <0,05)

As melhorias
observadas variaram
de acordo com o
grupo pertencente,
porém, na avaliação
final, não previram a
reversão da
incontinência
urinária. O método
Pilates promoveu
resultados
semelhantes ao que
diz respeito a
proporção de
pacientes
continentes se
comparado ao
TMAP convencional.
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SANTOS et al.,
2017

Prostatectomia:
Retropúbica e
Laparoscópica.

8 semanas.

Foi realizado o Pad test de 1 hora. Todos os
participantes receberam orientações verbais e
escritas sobre os exercícios que deveriam ser
realizados diariamente na posição sentado,
deitado e em pé. No GI, realizaram exercícios
para MAP mais biofeedback uma vez por semana
durante oito semanas em uma clínica com
equipamento de manometria BFB, uma sonda
anal foi colocada e inflada com 15 ml de ar. Os
pacientes foram colocados em decúbito lateral
direito e realizaram contrações rápidas e,
contrações sustentadas seguidas de um tempo
de repouso, totalizando 20 minutos. Em seguida,
foram realizados exercícios ativos pedindo ao
paciente que contraísse o ânus como se tentasse
evitar a passagem de gases. No GC foram
realizados exercícios de TMAP na clínica. (n=13)

Foi encontrada
redução
estatisticamente
significativa quanto ao
uso de absorventes em
ambos os grupos, GI e
GC respectivamente (p
= 0,021; p = 0,002).

Os dois protocolos
resultaram em
melhora do grau de
incontinência.

Houve melhora
significativa nas
No diário miccional, os
perdas urinárias em
Prostatectomia:
pacientes avaliados
curto prazo em
SATHIANATHEN
Laparoscópica
11
relataram vazamento
homens que
et al., 2017
assistia por
semanas.
consideravelmente
participaram do
robô.
menor. (p<0,05)
retreinamento
conduzido por
fisioterapeuta.
GI= Grupo Intervenção N= Número de pessoas que concluíram o estudo, TMAP= Treinamento Músculo do Assoalho Pélvico, MAP= Músculos do Assoalho
Pélvico, GC= Grupo Controle, PORPUS= Escala de Utilidade da Próstata, IU= Incontinência Urinária, I-VAS= Escala Visual Analógica de Incontinência, ICIQUI-SF= Questionário de Incontinência Urinária Formulário Curto, WBVT = Treinamento de Vibração de Corpo Inteiro, IUE= Incontinência Urinária de Esforço,
MMSS= Membros Superiores, IPSS=Escore Internacional de Sintomas Prostáticos, MMII= Membros Inferiores, DD= Decúbito Dorsal, IUU= Incontinência
Urinária de Urgência.PO= Pós Operatório.
Foram usados: Pad test de 24 horas e diário de
micção. Os pacientes foram ensinados sobre
anatomia da pelve, incentivados a praticar os
exercícios para o MAP antes da cirurgia e
retoma-los após a retirada do cateter e tiveram
biofeedback através de aparelho de
ultrassonografia. (n=45)
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4. DISCUSSÃO

Nos casos em que a IU é detectada no pós-operatório os objetivos envolvem
reverter o quadro e reintegrar o indivíduo a vida social plena. Para tanto, técnicas que
não se concentram apenas nos músculos do assoalho pélvico têm mostrado bons
resultados, como o estudo de Heydenreich et al 16, que comparou o exercício
convencional com a associação do TMAP com haste oscilatória, assim, os músculos
abdominais profundos também foram treinados. O sucesso do método se deve a
sinergia entre os conjuntos musculares, o que pode ser verificado pelo aumento da
atividade dessa musculatura durante a tosse e durante a respiração, onde os MAPs
se contraem e relaxam em sincronia com o diafragma 17.
Nessa revisão oito artigos trataram IU com exercícios para assoalho pélvico e
algum tipo de biofeedback, destes apenas o apresentado por Lira et al 18 não obteve
resultados satisfatórios. Trazendo uma metodologia semelhante, Parekh et al19 com
uma quantidade aproximada de recrutados obteve resultados diferentes: ambos
tiveram seus pacientes submetidos à prostatectomia retropúbica e aplicaram
biofeedback eletromiográfico, mas Parekh et al 19., concluíram que o controle urinário
pode ser alcançado mais rapidamente através da Fisioterapia. O automonitoramento
propiciado pelo biofeedback, favorece o aumento da consciência corporal através de
sinais visuais ou acústicos, que facilitam o acompanhamento da qualidade das
contrações, tanto ao paciente, quanto ao terapeuta20. A potencialização do trabalho
muscular, por sua vez, resulta no aumento do trofismo e incremento do mecanismo
de fechamento uretral 21.
O treinamento muscular do assoalho pélvico ou exercício de Kegel é o método
conservador mais comumente utilizado. Criado em 1950 pelo médico ginecologista
Arnold Kegel22, seu objetivo inicial foi promover o controle urinário através do aumento
da resistência uretral, ainda hoje a técnica apresenta bons resultados em muitas
aplicações 19. A isometria gerada durante a execução favorece o aumento do tônus23
e estimula ambas as fibras musculares durante as contrações lentas, e rápidas, sendo
possível potencializar a contração com a diversificação dos exercícios aplicados 21.
Cabe ressaltar que a quantidade de repetições, tempo de descanso e técnica ou
equipamento associados estão sujeitos à avaliação do terapeuta, submetendo os
resultados a discrepâncias.
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O método Pilates mostrou-se uma opção de tratamento atraente, GOMES et
al., 201714 evidenciou que a técnica se apresentou proporcionalmente eficaz ao
tratamento convencional Kang et al24., apontou benefícios fisiológicos da aplicação,
como a elevação no metabolismo da glutamina, sugerindo aumento de fibras musculo
esqueléticas partindo de que a concentração do aminoácido se associa a síntese de
proteínas. Além disso, o método coordena o movimento e o fluxo respiratório, o
envolvimento da musculatura abdominal nos exercícios torna possível beneficiar-se
com a relação entre os músculos da cavidade abdominopélvica25 Em face do exposto,
o Pilates têm se tornado uma forma de tratamento estimável no auxílio a continência24.
O trabalho de (STROJEK et al., 2021) remete a necessidade de investigar além
do primordial referente ao tema. A miostatina é uma proteína que limita a miogênese
e inibe a proliferação de células satélites dos músculos esqueléticos do esfíncter
externo. Seus níveis são maiores durante a inatividade do músculo esquelético (Akita
et al., 2013). (Strojek et al., 2021) analisando fatores bioquímicos, observaram
redução na concentração de miostatina, o que pode ser um marcador de função da
musculatura do assoalho pélvico. Portanto, inibir as funções da proteína pode ser uma
estratégia acertada no controle da incontinência urinária.

5. CONCLUSÃO

Os achados desta revisão destacam as técnicas: treinamento de músculos do
assoalho pélvico com biofeedback; treinamento sensório-motor com haste oscilatória
e Pilates como métodos conservadores eficazes na reabilitação da incontinência
urinária pós prostatectomia.
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RESUMO: A doença hepática policística é hereditária, rara, autossômica dominante,
geralmente associada à doença policística renal. É caracterizada pela presença de
múltiplos cistos no fígado, podendo ser desde assintomática até variada
sintomatologia, como distensão abdominal, plenitude pós-prandial, saciedade
precoce, dispneia e possível dorsalgia, causadas pelo aumento de volume abdominal
com repercussão extra-abdominal. Sintomas específicos de doenças hepáticas como
icterícia, ascite e encefalopatia são raros. Apesar disso, em algumas situações o
crescimento dos cistos resulta em compressão de estruturas vasculares, causando
hipertensão portal, hemoptise por veias varicosas e impacto na drenagem venosa
hepática, gerando uma “pseudo” síndrome de Budd-Chiari com bloqueio da drenagem
venosa desse órgão. Os principais mecanismos para formação e crescimento dos
cistos são a secreção de fluidos e a proliferação epitelial. Dentre os fatores de risco,
além da história familiar, é mais comum em mulheres e possui maior incidência em
idade avançada, gravidez e exposição a fontes exógenas de hormônios esteróides
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femininos. Seu diagnóstico é possível através da ultrassonografia com auxílio da
tomografia computadorizada de abdômen. Procedimentos cirúrgicos ou radiológicos
podem ser feitos visando a redução do volume hepático. Normalmente, é realizada
uma abordagem gradual em pacientes que apresentam diversos e grandes cistos.
Prioriza-se como tratamento a punção percutânea abdominal, obtendo alívio
temporário. Outras abordagens são a fenestração laparoscópica dos cistos e a
ressecção ou o transplante hepático. Neste trabalho relatamos o caso de uma
paciente portadora de doença hepática policística e o seu acompanhamento
ambulatorial com relação à patologia em curso e à literatura deste tema.
PALAVRAS-CHAVE: Doença renal policística; Doença hepática policística; Fígado
policístico.

ABSTRACT: Polycystic liver disease is hereditary, rare, autosomal dominant, usually
associated with polycystic kidney disease. It is characterized by the presence of
multiple cysts in the liver, and may be from asymptomatic to varied symptomatology,
such as abdominal distension, postprandial fullness, early satiety, dyspnea and
possible back pain, caused by an increase in abdominal volume with extra-abdominal
repercussion. Specific symptoms of liver disease such as jaundice, ascites and
encephalopathy are rare. Despite this, in some situations the growth of cysts results in
compression of vascular structures, causing portal hypertension, hemoptysis by
varicose veins and impact on hepatic venous drainage, generating a “pseudo” BuddChiari syndrome with blockage of venous drainage from this organ. The main
mechanisms for cysts formation and growth are fluid secretion and epithelial
proliferation. Among the risk factors, in addition to family history, it is more common in
women and has a higher incidence in old age, pregnancy and exposure to exogenous
sources of female steroid hormones. Its diagnosis is possible through ultrasound with
the aid of abdominal computed tomography. Surgical or radiological procedures can be
performed aiming at the reduction of the hepatic volume. Usually, a gradual approach
is performed on patients who have several large cysts. Percutaneous abdominal
puncture is prioritized as treatment, obtaining temporary relief. Other approaches are
laparoscopic fenestration of the cysts and resection or liver transplantation. In this study,
we report the case of a patient with Polycystic Liver Disease and its outpatient followup in relation to the current pathology and the literature on this topic.
KEYWORDS: Polycystic kidney disease; Polycystic liver disease; Polycystic liver.
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1. INTRODUÇÃO

A Doença Hepática Policística do Adulto (DHPA) é uma patologia genética rara
de baixa incidência na qual há o acometimento do parênquima hepático por diversos
cistos.¹ Essa doença dificilmente interfere na fisiologia do fígado, o que confere um
prognóstico razoável ao paciente, de acordo com o tamanho dos cistos e a sua
interferência nas estruturas adjacentes.²
A sintomatologia apresentada é diversificada, podendo ser inexistente. A dor
abdominal, fadiga e dispneia são as queixas iniciais mais comuns nos sintomáticos.3,4
Com isso, o diagnóstico pode ser dificultado principalmente em pacientes sem história
familiar para tal circunstância, necessitando de no mínimo 20 cistos espalhados pelo
órgão. Em se tratando de pacientes com história familiar positiva, o diagnóstico é
estabelecido com a presença de no mínimo 4 cistos hepáticos. O mesmo costuma ser
confirmado precocemente nestes pacientes, visto que a busca ativa tende a existir
desde cedo.5
Sendo essa patologia decorrente de um padrão de herança autossômica
isolada, homens e mulheres apresentam o mesmo risco para essa mutação, porém,
os resultados mostram que a proporção de sintomas em mulheres e homens é de 6:1,
pois o estrogênio possui capacidade de estimular a produção cística. Dessa forma, a
gestação, o uso de pílulas anticoncepcionais orais ou terapia de substituição de
estrogênio podem acelerar a progressão da doença. Além disso, essa comorbidade
costuma ser descoberta entre a quarta e quinta décadas de vida.6,7
Existem diversas formas de tratamento e classificações que auxiliam na
escolha da conduta de acordo com o perfil do paciente. O tratamento que proporciona
a cura definitiva é o transplante hepático, porém nem todos são candidatos a esse
procedimento. Existem medidas possíveis de serem implementadas para o controle
dos sintomas e que proporcionam alívio.8 Nesse contexto, o reconhecimento desta
patologia e de suas complicações é importante, visto que podem afetar diretamente na
qualidade de vida e na escolha do manejo adequado. Este relato de caso foi realizado
seguindo o CARE Guidelines.

2. MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um relato de caso e análise de diagnóstico e conduta, com
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avaliação do prontuário de uma paciente com doença hepática policística atendida no
Ambulatório Nilza Cordeiro de Souza Herdy, na Universidade do Grande Rio – Barra
da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. A revisão bibliográfica foi feita com uso das
bases de dados PubMed, SciELO, UpToDate e Lilacs datados entre 2007 e 2020,
utilizando os termos doença renal policística; doença hepática policística; e fígado
policístico, em português e inglês.
O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” (UNIGRANRIO) em
30 de maio de 2021, de acordo com a Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012
do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Foi aprovado em 09 de julho de 2021
conforme parecer de n. 4.838.052, emitido no mesmo dia.
Artigo elaborado seguindo as normas International Committee of Medical
Journal Editors (Normas de Vancouver) para apresentação de manuscritos e o CARE
Guidelines

3. RELATO DE CASO

C.S.S., feminino, negra, 74 anos, hipertensa e obesa. Em 2016, procurou o
ambulatório com diagnóstico prévio de DHPA, estabelecido por outro profissional,
queixando-se de “enjoos antigos”. Referiu náuseas, plenitude pós-prandial, pirose,
disfagia, distensão abdominal e diarreia há 3 anos e dois episódios de dor em pontada
no hipocôndrio direito há cerca de 3 meses. HAS em uso de enalapril. Ex-tabagista.
Negou etilismo. Sem história familiar de patologias hepáticas.
Ao exame físico, abdome globoso, com palpação superficial e profunda
indolores. Fígado palpável, de superfície irregular e endurecida, com presença de
múltiplos nódulos de diversos tamanhos. Hepatimetria: lobo direito com 23 cm e lobo
esquerdo com 16 cm. Exames laboratoriais apresentavam transaminases hepáticas
dentro do limite de normalidade. Em relação aos exames de imagem, ultrassonografia
(USG) de abdome total com fígado com dimensões aumentadas, superfície irregular
e parênquima com textura heterogênea, apresentando múltiplas imagens anecóicas,
o maior em lobo direito, medindo 96 x 77 mm (Figura 1). Ausência de dilatação das
vias biliares intra e/ou extra hepáticas. Rim direito apresentando cisto paracortical
simples em terço médio, medindo 34 x 24 mm. Rim esquerdo de tamanho aumentado
apresentando cerca de quatro cistos simples difusos entre o parênquima, o maior
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medindo 60 x 48 mm em terço inferior.
Figura 1 – USG de abdome - Fígado com múltiplas imagens anecóicas, o maior em lobo direito,
medindo 96 x 77 mm.

Fonte: Imagem cedida pela paciente de seu arquivo pessoal. Divulgação autorizada

Na tomografia computadorizada (TC) de abdome apresentava fígado de
dimensões aumentadas e incontáveis formações císticas de dimensões variadas em
todos os lobos hepáticos (Figura 2). Discretas formações hipodensas de aspecto
cístico e focos densos sugestivos de cistos hemáticos no rim esquerdo e presença de
calcificações uterinas.
Figura 2 – TC de abdome - Fígado de dimensões aumentadas e incontáveis formações císticas de
dimensões variadas em todos os lobos hepáticos.

Fonte: Imagem cedida pela paciente de seu arquivo pessoal. Divulgação autorizada.

Prescrito: Omeprazol 20 mg (1 comprimido, 1 vez ao dia); Domperidona 10 mg
(1 comprimido, 3 vezes ao dia) - uso contínuo; Escopolamina + Dipirona (1 comprimido
de 8/8h); Cetorolaco 10mg (1 comprimido de 6/6h) - em caso de dor.
Após esse atendimento a paciente não realizou acompanhamento, retornando
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apenas dois anos depois. Em 2018, referiu melhora significativa dos sintomas
dispépticos, apesar do uso irregular dos medicamentos anteriormente prescritos, e
retorno das náuseas 2 meses antes da consulta associada a um episódio de vômito e
diarreia sem muco, pus ou sangue após ingestão de alimentos gordurosos. A conduta
conservadora foi mantida, já que a paciente não quis ser encaminhada para o serviço
de cirurgia, sendo solicitados USG e ressonância nuclear magnética (RNM) de
abdome, exames laboratoriais e orientada quanto às mudanças no estilo de vida, além
de encaminhamento para nutricionista.
A paciente retornou ao ambulatório da instituição em maio de 2021 por estar
um longo período sem acompanhamento, mas continuava com a sintomatologia
controlada em uso da medicação prescrita. Porém, desta vez, houve um incômodo
maior em relação à estética e à presença das massas em seu abdome. A partir disso,
foi solicitada nova TC de abdome e encaminhada para o serviço de cirurgia
hepatobiliar.

4. DISCUSSÃO E REVISÃO LITERÁRIA

O diagnóstico da DHPA pode ser estabelecido de formas diferentes de acordo
com o perfil do paciente. Em casos sem história familiar, o mesmo é obtido quando há
mais de 20 cistos espalhados por todo o fígado. Se o paciente possuir história familiar
de DHPA, o diagnóstico poderá ser feito se houver mais de quatro cistos no fígado.5
A classificação de Gigot (Figura 3) e a classificação de Schnelldorfer (Quadro
1) agora são comumente usadas para definir a gravidade da DHPA, além de
interferirem na escolha da conduta ideal.5 A classificação de Gigot considera as
imagens radiológicas da TC ou da RNM para dividir os pacientes em 3 tipos e também
foi desenvolvida com o objetivo de identificar os melhores pacientes candidatos à
fenestração. O paciente tipo I apresenta menos de 10 grandes cistos, com mais de 10
cm no diâmetro máximo. O tipo II tem um envolvimento difuso do parênquima hepático
por múltiplos cistos, mas com uma área considerável sem cistos. Já o paciente tipo III
possui um envolvimento difuso do parênquima hepático por cistos pequenos e médios
com uma pequena área do parênquima livre de doença.6
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Figura 3 – Classificação de Gigot para doenças hepáticas policísticas - Representação gráfica.6

Fonte: Abu-Wasel B, et al. Pathophysiology, epidemiology, classification and treatment options for
polycystic liver diseases. World J Gastroenterol. 2013. PMID: 24124322 Free PMC article. Review.

Já a classificação de Schnelldorfer é dividida em tipos A, B, C e D. Tem como
objetivo diferenciar pacientes que obteriam benefícios da ressecção ou do transplante
hepático e leva em conta a sintomatologia, a característica dos cistos, as áreas
de parênquima saudável e a presença ou não de oclusão de veia porta ou oclusão da
veia hepática nos setores hepáticos preservados para definir a melhor terapia.6

Quadro 1 – Resumo da classificação de Schnelldorfer que visa diferenciar pacientes que poderiam se
beneficiar de ressecção ou transplante.6

Fonte: Adaptado de Abu-Wasel B, et al. Pathophysiology, epidemiology, classification and treatment
options for polycystic liver diseases. World J Gastroenterol. 2013. PMID: 24124322 Free PMC article.
Review.

O exame físico é útil para avaliar a presença de massas abdominais e
hepatomegalia, mas é necessário algum exame de imagem, como USG ou TC de
abdome para identificar todos os cistos, apesar de ainda não existir nenhum critério
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radiológico.
A RNM de abdome é uma ferramenta de diagnóstico ainda mais sensível. As
imagens radiológicas apresentam cistos anecóicos e bem circunscritos.5 Não há
anormalidades específicas em exames laboratoriais na DHPA. A função hepática e a
capacidade de síntese protéica são mantidas durante todos os estágios da doença.
Importante ressaltar que existem algumas complicações decorrentes dessa
patologia que é necessário reconhecer, como ruptura de cistos, hemorragia ou
infecção, podendo resultar em um quadro de dor abdominal aguda. A ruptura dos
cistos e a hemorragia podem acontecer de forma espontânea ou secundária ao
trauma e costumam ser autolimitadas, sendo administrado apenas analgesia. Já a
infecção de cisto é rara e quando acontece costuma vir associada a febre, calafrios e
dor no quadrante superior direito, mas também pode ser manifestada apenas como
um mal-estar generalizado inespecífico. De toda forma, nos casos de infecção, é
imprescindível o reconhecimento e tratamento precoce para reduzir o risco de
complicações fatais, através da administração de antibióticos e, em alguns casos,
drenagem destes cistos.9
Grande parte dos pacientes não precisarão de tratamento, visto que a maioria
é assintomática.3 No entanto, na porcentagem que apresenta sintomas, a abordagem
terapêutica será dividida em manejo sintomático e em intervenção cirúrgica.10 Ainda
que o tratamento definitivo da comorbidade seja atingido apenas com o transplante
hepático, em alguns casos, existem medidas a serem tomadas que resultam no alívio
sintomático gerado pela compressão dos órgãos adjacentes.11 Até o momento, o
medicamento mais eficaz para impedir a progressão da doença e melhorar a qualidade
de vida são os análogos da somatostatina, como o Octreotide, porém, a necessidade
de uma manutenção a longo prazo e o elevado custo do tratamento justificam a
necessidade de opções de tratamento mais eficazes.12,13 Outras alternativas de
terapia não invasiva, são o uso de analgésicos, inibidores da bomba de prótons,
procinéticos, entre outros. Em relação às medidas invasivas, de acordo com o quadro
clínico do paciente há algumas disponíveis, como a escleroterapia por aspiração, a
embolização arterial transcateter, a fenestração laparoscópica dos cistos, a ressecção
hepática segmentar e o próprio transplante.10,14
De modo geral, o tratamento não cirúrgico costuma ser vantajoso em pacientes
sintomáticos com o tipo II/III de Gigot. Nesse contexto, os análogos de somatostatina
sãouma opção que demonstra uma redução significativa do volume hepático, mas são
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indicados apenas para um grupo de pacientes em que o risco da intervenção cirúrgica
é maior que o seu benefício.15
A embolização arterial é válida para pacientes com DHPA avançada e doença
multilobar, promovendo redução significativa do volume dos cistos. Já a escleroterapia
percutânea é adequada para pacientes sintomáticos com um a cinco cistos
dominantes maiores que 5 cm (tipo I de Gigot) e costuma apresentar melhora imediata
pós- procedimento. A fenestração e a hepatectomia são possíveis opções para os
pacientes tipo I e II de Gigot. Já para o tipo III de Gigot parecem ser ineficazes,
sugerindo que o transplante seja mais indicado. Além de ter mostrado bons resultados
em pacientes apresentando saciedade precoce e hepatomegalia maciça.15 Um dos
benefícios da fenestração é a capacidade de tratar vários cistos em uma sessão. Ela
é eficiente nos pacientes sintomáticos classificados nos tipos I e II de Gigot, pode ser
realizada por laparotomia ou laparoscopia e traz melhores resultados em cistos
grandes, mas em pouca quantidade.15
A ressecção hepática normalmente é voltada para pacientes com sintomas
intensos que se tornam incapacitados pela compressão extensa causada pelo fígado
(tipos II e III de Gigot). Este é o tratamento cirúrgico para pacientes não eleitos para o
transplante.15 Estudos sugerem que sintomáticos graves se beneficiam com a
hepatectomia em vez de esperar por transplante, pois ainda que essa medida não
pare completamente a evolução da doença ela pode diminuir a sua progressão e
desempenhar um papel na estimulação de crescimento do parênquima hepático
sadio.3 Vale ressaltar que o planejamento estratégico para a ressecção é desafiador,
pois possivelmente haverá alteração da anatomia dos pedículos e vasos atuais devido
à presença dos cistos. Dessa forma, o reconhecimento dessas estruturas nesta
situação é dificultado nos estudos de imagem, sendo quase impossível durante a
cirurgia, além de tornar uma situação propícia a sangramentos ou vazamento de bile.2
Em resumo, os benefícios e riscos de cada opção de tratamento devem ser
cuidadosamente avaliados de acordo com a condição e vontade de cada paciente. É
importante que haja um encaminhamento para um centro terciário com uma equipe
experiente de cirurgiões e hepatologistas.3
Com relação às evidências radiológicas de cistos renais presentes na USG de
abdome da paciente em questão, não podemos defini-la como portadora de doença
renal policística dominante autossômica (DRPAD) (Quadro 2), pois de acordo com a
definição, a história familiar e a sua idade, seriam necessários a presença de pelo
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menos oito cistos.
Quadro 2 – Os critérios diagnósticos para doença renal policística dominante autossômica.6

Fonte: Adaptado de Abu-Wasel B, et al. Pathophysiology, epidemiology, classification and treatment
options for polycystic liver diseases. World J Gastroenterol. 2013. PMID: 24124322 Free PMC article.
Review.

De acordo com a classificação de Gigot (Figura 3), a história da paciente e seus
exames de imagem, podemos classificá-la como tipo III. A mesma apresenta múltiplos
cistos pequenos e médios com pouquíssima área de parênquima preservado. Em se
tratando da classificação de Schnelldorfer, a paciente apresenta poucos sintomas, se
enquadrando no tipo A. No entanto, o fato de possuir áreas de parênquima normal
menor que um setor hepático, associada à possibilidade de qualquer característica
dos cistos, a enquadram como tipo D, resultando em possibilidades terapêuticas
opostas. Apesar disso, alguns estudos baseiam-se em um fluxograma utilizado para
definir o manejo clínico e cirúrgico da DHPA (Figura 4). Nesse sentido, de acordo com
esse algoritmo, o tratamento ideal para a mesma seria o transplante hepático.

Figura 4 – Algoritmo para manejo clínico e cirúrgico da DHPA.16

Fonte: Adaptada de Patel A, Chapman AB, Mikolajczyk AE.A Practical Approach to Polycystic Liver
Disease. Clin Liver Dis (Hoboken). 2019 Dec 20;14(5):176-179

Apesar de majoritariamente se enquadrar no tipo D, a paciente optou
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primeiramente por tratamento conservador, deixando o encaminhamento para cirurgia
e transplante como segunda opção, ainda que, de acordo com o estudo da literatura,
a escolha do tratamento ainda não seja totalmente padronizada.17 Nesse contexto, a
mesma apresentou melhora significativa da sintomatologia. Porém, em sua última
consulta concordou em ser encaminhada para uma avaliação com um cirurgião devido
a questão estética e não pelos sintomas em si, que encontram-se controlados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato de caso descrito evidencia a história de uma paciente portadora de
doença hepática policística, patologia genética relativamente rara, que foi descoberta
em estágio avançado e que necessita de um acompanhamento regular, embora tenha
sido complicado criar esse vínculo constante com a mesma que não retornou ao
consultório para dar seguimento ao tratamento.
Por apresentar sintomatologia variada e bastante inespecífica, o diagnóstico
definitivo tende a ser dificultado, necessitando de algum exame de imagem para
confirmá-lo. Portanto, é necessário prescrever os medicamentos sintomáticos e
orientar os pacientes em relação às ações que trazem alívio dos sintomas e melhora
da qualidade de vida, que deve ser a prioridade.
Apesar de sabermos como a patologia se desenvolve e os sintomas que a
mesma pode causar, ainda não existe consenso acerca de qual tratamento é o
prioritário em cada forma de apresentação. Sabemos apenas que o único tratamento
definitivo é o transplante, porém, não é o tratamento de escolha na maioria dos
pacientes.
Nesse contexto, o diálogo na relação médico-paciente deve ser respeitado
e colocado como prioridade.
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RESUMO: A doença hepática policística (DHP) é uma doença genética rara
caracterizada por mutações em genes que codificam proteínas envolvidas no
transporte de fluido e no crescimento de células epiteliais no fígado. Existem duas
formas distintas da DHP, a isolada e a associada com a doença policística renal (DPR).
A severidade da doença em pacientes com DPR é muito variável, ao mesmo tempo
em que a presença de cistos hepáticos é a maior característica clínica da doença
hepática policística. Atualmente existem algumas alternativas terapêuticas disponíveis
que incluem medicações e opções cirúrgicas.
PALAVRAS-CHAVE: Fígado policístico; Doença hepática policística; Cistos
Hepáticos.
ABSTRACT: Polycystic liver disease (PLD) is a rare genetic disorder characterized by
mutations in genes encoding for proteins involved in the transport of fluid and growth
of epithelial cells in the liver. There are two distinct forms of PLD; in isolation and in
association with polycystic kidney disease (PKD) (1). The severity of the disease in
patients with PKD is highly variable, meanwhile the presence of liver cysts is the most
important clinical feature of polycystic liver disease (2,3). There are currently several
options of treatment available, including drug terapy and surgical optopns (1,4).
KEYWORDS: Polycystic liver; Polycystic liver disease; Hepatic Cysts.

1. INTRODUÇÃO

A Doença Hepática Policística (DHP) traduz um conjunto de doenças raras que
resultam em mudanças estruturais no desenvolvimento biliar (1). Defeitos genéticos e
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/ ou em mecanismos de sinalização são as principais causas para estruturas ductais
se formarem separadas da árvore biliar, o que pode levar a formação de um cisto.
Existem duas formas da doença, são elas: (1,2)
•

Doença hepática policística (DHP): é caracterizada pela presença de

inúmeros cistos hepáticos (2).
•

Doença policística renal autossômica dominante (DPRAD): é caracterizada

pela presença de cistos nos rins e, em vários casos, cistos hepáticos também estão
presentes (2).
A prevalência de cistos hepáticos em pacientes com DPRAD é de 83% entre
15-46 anos, sendo maior (94%) de 35-46 anos. Isso corresponde à um aumento na
prevalência de múltiplos cistos hepáticos em pacientes com DHP mais velhos (2).

2. CLÍNICA

A severidade da doença em pacientes com DPRAD é muito variável. Metade
dos indivíduos afetados alcançam estágios finais da doença renal em média aos 60
anos. Cerca de 1% manifestam em uma idade muito precoce, com diagnóstico
realizado ainda durante a gestação ou na infância. A maioria desenvolvem cistos
hepáticos com o envelhecimento, mas a menor parte desses vão precisar de
intervenções hepáticas (3).
A presença de cistos hepáticos é a maior característica clínica da DHP e a
manifestação extra renal mais frequente da DPRAD. Se originam de ductos biliares
de médio tamanho e histologicamente são delineados por células epiteliais cúbicas
achatadas e rodeadas por estroma fibroso. Podem estar confinados a um ou mais
segmentos hepáticos ou espalhados por todo fígado. A presença de uma grande
quantidade de cistos frequentemente está associada à hepatomegalia (2).
A variedade em relação ao número, tamanho, localização e distribuição dos
cistos determina o espectro dos sintomas que são relatados de acordo com extensão
da hepatomegalia. Pode ocorrer dor devido ao aumento da tensão na cápsula de
Glisson e, em casos avançados, pode haver desconforto abdominal, pirose, saciedade
precoce, perda de peso e anorexia. Pacientes com grandes cistos que pressionam o
estômago e provocam o deslocamento de outros órgãos abdominais tem risco de
deficiências nutricionais e desnutrição (2).
Mulheres com uma das formas da doença, hepática ou renal, costumam
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apresentar um fenótipo hepático mais grave, principalmente aquelas com história de
múltiplas gestações e exposição prolongada ao estrogênio exógeno. Além disso, as
mulheres também possuem uma média maior de volume hepático, apresentação
clínica mais precoce e são mais suscetíveis à doença hepática policística progressiva,
o que sugere um componente hormonal na fisiopatologia (2).
Em geral, pacientes com DHP tem sintomas mais graves e complicações
hepáticas mais frequentes quando comparados aos com a outra forma da doença.
Cistos hepáticos raramente se desenvolvem na população infantil, mas em casos
excepcionais, podem haver crianças sintomáticas com DPRAD. O risco do
desenvolvimento de doença hepática policística grave está relacionado à severidade
da doença renal (2).

3. GENÉTICA

Em termos genéticos, a apresentação renal da doença é heterogênea, com dois
genes predominantes: PKD1, que representa 78% das famílias portadoras da doença,
e PKD2, que representa 15% das famílias portadoras da doença. Além desses, existe
um terceiro lócus raro descoberto recentemente: GANAB, que representa
aproximadamente 0,3%. Pacientes com gene PKD1 tem um maior volume renal e uma
menor taxa de filtração glomerular (TFG) quando comparados aos com gene PKD2.
Portadores do PKD2 apresentam menos cistos renais do que pacientes PKD1, apesar
da taxa de crescimento renal ser igual para ambos. O acometimento hepático grave
pode ser a maior característica fenotípica da DPRAD (3).
Já em relação a DHP, são conhecidos os genes PRKCSH, SEC63, LRP5,
GANAB, ALG8 e o SEC61B. Apesar dos genes LRP5, GANAB, ALG8 e SEC61B
serem menores, eles foram os mais associados a doença. Os genes PRKCSH e
SEC63 ainda não foram clinicamente diferenciados e, em sua maioria, consistem na
doença sem cistos renais, porém, alguns cistos foram descritos em 28-35% dos casos.
É possível que o acometimento renal esteja subestimado. O prognóstico do GANAB
é compatível com uma doença leve, com alguns cistos renais, mas sem progressão
para estágios finais de doença renal (3).

4. COMPLICAÇÕES
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4.1 Complicações hepáticas da DPRAD e da DHP:

As complicações podem ocorrer como resultado de uma hepatomegalia
massiva ou devido a um tratamento invasivo. Metade dos pacientes com doença
hepática avançada tiveram sangramento, ruptura ou infecção cística. Essas
manifestações parecem ser mais frequentes na DPRAD do que na DHP (2).
•

Hemorragia: Sangramento cístico intra-hepático que se apresenta

tipicamente com uma dor aguda no quadrante abdominal superior direito. Os sintomas
iniciam de forma aguda e progridem nos primeiros dias, mas tem resolução
espontânea. Algumas vezes a dor abdominal pode ser em cólica e acompanhada de
êmese. A USG pode fornecer alguns indícios de sangramento cístico como um valor
de atenuação alto, depósitos de fibrina e septos internos ao hematoma. Uma alta
intensidade de sinal na RNM reforça o diagnóstico (2).
•

Infecção: A infecção cística é uma complicação séria devido ao seu curso

indolente, exigindo tratamento e com alto risco de recorrência. Os atuais critérios
diagnósticos se baseiam em parâmetros clínicos, biológicos e radiológicos. Entre eles
estão: sensibilidade abdominal, febre (> 38 ºC por > 3 dias), elevação da PCR e
exclusão da presença de um sangramento cístico pela TC. O espessamento da parede
cística e a presença de debris são sugestivos de infecção. A acurácia diagnóstica da
RNM é desconhecida e a TC tem uma baixa sensibilidade e especificidade para
identificação de uma infecção cística. O melhor exame para detectar a localização
exata do cisto infectado é o PET scan (2).
Pacientes com DHP podem apresentar CA 19-9 altos e níveis muito elevados
desse marcador foram encontrados em episódios de infecção hepática cística, mas
decaíram durante à recuperação. A detecção de neutrófilos e outros agentes
infecciosos no fluido do aspirado cístico confirma o diagnóstico de infecção cística e é
indicativo de tratamento com antibioticoterapia direcionada (2).
•

Ruptura do cisto: É uma complicação rara que se apresenta com dor aguda

de início súbito. A ascite prolongada pode levar a um desconforto abdominal e o
crescimento do cisto deve ser acompanhado. Se a passagem de liquido (sangue) para
cavidade peritoneal persistir, deve ser realizada uma intervenção cirúrgica para
controle (2).
•

Hipertensão portal e ascite: Em estágios avançados da doença existem

dois processos que podem levar a hipertensão portal. No primeiro, ocorre uma
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, p. 92530-92539 sep. 2021 ISSN: 2525-8761 421

redução do fluxo de saída da veia hepática que pode ser traduzido por dor abdominal,
hepatomegalia e ascite. Tem como principais causas trombose da veia hepática e a
síndrome de Budd-Chiari (2). Já no segundo processo, ocorre uma compressão da
veia porta devido a pressão exercida pelo cisto volumoso. Essa compressão pode se
estender das veias hepáticas até a junção com a veia cava inferior (VCI). As
complicações citadas resultam em fibrose hepática, que é a responsável pelo
desenvolvimento de complicações secundárias à hipertensão portal como varizes
esofágicas, esplenomegalia e ascite (2).
•

Icterícia: A hipertensão portal pode estar acompanhada de sinais de

falência hepática como a icterícia. Ela pode ocorrer em qualquer estágio da doença,
mas é mais comum em casos avançados (2).
•

Estágio final da doença hepática: Geralmente em casos com volume

hepático muito aumentado. A falência hepática ocorre em estágios tardios da doença.
Pacientes sintomáticos com hepatomegalia (DHP grave) muitas vezes não se
encaixam no Modelo para Doença Hepática Terminal (MELD), mas critérios de
exceção do MELD como desnutrição e qualidade de vida são utilizados (2).

4.2 Complicações extra hepáticas
•

Renais: A principal diferença entre as formas da doença é a presença de

rins policísticos, sendo essa a característica primária da DPRAD, ou seja, uma doença
multissistêmica. Já na DHP, pode ocorrer a presença de cistos em 28-35% dos casos,
mas não ocorre falência renal. A progressão da doença renal depende tanto do
genótipo quanto de fatores ambientais, mas a maioria dos adultos apresentam rins de
tamanho aumentado nos estágios finais da doença (2).
•

Sistema cardiovascular: Pacientes com DPRAD podem desenvolver

hipertensão, aneurismas intracranianos e arteriais e anormalidades cardíacas
valvares, por isso a avaliação precoce de fatores de risco cardiovasculares é
recomendada principalmente em pacientes jovens. Outras alterações importantes já
relatadas na forma renal da doença foram aneurisma de aorta abdominal e dilatação
da raiz aórtica. Se a história familiar for positiva é válido o rastreio de outros membros
da família assintomáticos (2).
•

Abdominal: Hérnias abdominais podem estar presentes em pacientes com
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DHP. 15-45% dos pacientes com DPRAD apresentam hérnia umbilical/periumbilical e
inguinal, o que é explicado pela compressão crônica resultante do volume hepático e
renal aumentados (2).
•

Cistos em outros locais: O fenótipo da forma hepática da doença é restrito

a manifestações nesse mesmo órgão. Já pacientes com DPRAD podem apresentar
cistos no pâncreas (9%), na vesícula seminal (43%) e na aracnóide no sistema
nervoso central (8%). Esses primeiros dois locais geralmente são assintomáticos, já o
terceiro pode levar a formação de um hematoma subdural (2).

5. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da DHP pode ser realizado por meio do número de cistos
hepáticos, quando esse é maior que 30. Também pode ser feito na presença de 4
cistos quando há história familiar da doença. Contudo, a diferenciação da forma da
doença pode ser difícil, pois pacientes com DHP podem apresentar cistos renais,
enquanto os com DPRAD podem ter cistos hepáticos como principal manifestação.
Sendo assim, a diferenciação dessas sem a história familiar pode exigir uma análise
genética (5,6).
Atualmente existem duas classificações para doença hepática policística
(Quadro 1 e 2), ambas incluem o número e o tamanho dos cistos além do volume
restante de parênquima hepático como critério para classificar a forma da doença, são
elas (5):
Quadro 1 - Classificação de GIGOT (5):

Zhang ZY, Wang ZM, Huang Y. Polycystic liver disease: Classification, diagnosis, treatment process,
and clinical management. World J Hepatol. 2020;12(3):72-83. doi:10.4254/wjh.v12.i3.72

Quadro 2 - Classificação de Schnelldorfer (5):
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Zhang ZY, Wang ZM, Huang Y. Polycystic liver disease: Classification, diagnosis, treatment process,
and clinical management. World J Hepatol. 2020;12(3):72-83. doi:10.4254/wjh.v12.i3.72

6. RELATO DE CASO

S.M.S, 60 anos, com queixa de dor abdominal, náuseas e azia há seis meses.
Hipertensa em uso de Nebivolol e Levanlodipino. Nefrectomia à esquerda em 2013
devido à rim policístico. Abdome globoso, flácido, peristáltico, timpânico, doloroso
difusamente, sem irritação peritoneal. Fígado: lobo direito: 20cm; lobo esquerdo 16cm
com superfície irregular. Laboratório: TGO: 21 U/L; TGP: 20 U/L; Gama-GT: 69 U/L;
Fosfatase alcalina: 76 U/L; Bilirrubina total: 0,2 U/L. USG de abdome: fígado
aumentado com contorno irregular e textura heterogênea, devido múltiplos cistos
anecóicos em todo parênquima e litíase biliar. Feito omeprazol 40mg ao dia e
domperidona 10mg 3x ao dia com melhora dos sintomas.

7. TRATAMENTO/MANEJO

A chave no tratamento da DHP é encontrar um objetivo comum com o paciente.
Esse objetivo pode ser um menor volume hepático, mas também uma melhor
qualidade de vida e/ou redução dos sintomas. Junto com a definição da terapia de
escolha também é valido o estabelecimento de objetivos e assim, a escolha da melhor
ferramenta terapêutica disponível, podendo essa ser cirúrgica, radiológica ou
farmacológica (4).
Quando o alvo terapêutico é a interrupção do aumento do volume hepático é
válido pensar no uso dos análogos de somatostatina (Lancreotide e Octreotide), já que
são os únicos fármacos capazes de alterar o curso natural da doença. A secreção de
fluidos pelo cisto e a proliferação celular são estimuladas pela hiper produção de
AMPc. A somatostatina é um hormônio endógeno do trato gastrointestinal que inibe a
produção de AMPc, levando a uma diminuição na secreção cística de fluidos e na
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, p. 92530-92539 sep. 2021 ISSN: 2525-8761 424

proliferação celular. O tratamento melhora a qualidade de vida e diminui os sintomas
dos pacientes, porém podem ocorrer alguns efeitos colaterais – transitórios e
toleráveis - como diarreia, desconforto abdominal, náuseas, astenia, litíase biliar,
entre outros. Por ser um tratamento caro, fica reservado para casos sintomáticos com
doença moderada a grave e com prejuízo na qualidade de vida. Esses pacientes
devem ser encaminhados a um centro de referência (4,8,9,10).
Quando os sintomas são provocados por um cisto dominante, o paciente se
torna candidato a “aspiration sclerotherapy” (AS). Na maioria dos casos é usado um
limite de 5 cm de diâmetro. O objetivo dessa técnica é a redução do volume cístico
puncionando com orientação radiológica. Após a aspiração do fluido cístico, o mesmo
é exposto temporariamente a um agente esclerosante para destruição do
revestimento epitelial interno. Esse procedimento é seguro e possui altas taxas de
eficiência técnica e clínica (4,10).
Já a fenestração do cisto deve ser considerada para paciente com sintomas
devido a presença de múltiplos cistos, sob a condição de estarem acessíveis e
preferencialmente localizados nos segmentos anteriores do fígado. A fenestração do
cisto combina a aspiração e a remoção cirúrgica. A vantagem desse procedimento em
comparação com AS é que múltiplos cistos podem ser tratados de uma vez. A
abordagem laparoscópica resulta em um menor tempo de internação hospitalar e
menores chances de complicações quando comparada a uma abordagem aberta.
Complicações como ascite pós-operatória, sangramento e derrame pleural ocorrem
em cerca de 23% dos pacientes submetidos ao procedimento, com uma taxa de
mortalidade de 2% (4,11).
Quando a AS ou a fenestração não são possíveis devido a distribuição dos
cistos, a ressecção hepática segmentar deve ser considerada. Esse procedimento
fornece uma garantia em casos sintomáticos e com hepatomegalia grave, nos quais
alguns segmentos hepáticos apresentam múltiplos cistos são menos acometidos. Em
alguns casos, pode ser realizada a dupla terapia com ressecção segmentar e
fenestração cística em segmentos menos acometidos. A taxa de mortalidade após a
realização da dupla terapia é de 2,7% e complicações ocorrem em cerca de 21% dos
casos. Cirurgias maiores como a hepatectomia parcial podem trazer complicações
para futuros candidatos a transplante hepático devido as adesões pós operatórias.
Apesar da hepatectomia parcial reduzir significativamente o volume hepático, os riscos
para o paciente são significativos (4,9).
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Para aqueles que desejam a cura, o transplante hepático se torna a única opção
terapêutica, porém uma minoria com DHP se qualificam para a realização do
procedimento. Pacientes com hepatomegalia severa associada a desnutrição grave,
hipoalbuminemia, sarcopenia ou complicações recorrentes como infecções císticas ou
hipertensão portal devem ser considerados fortes candidatos para o transplante
hepático. O transplante hepático-renal combinado em pacientes com DRPAD e grave
acometimento renal deve ser considerado, pois há evidências de um melhor desfecho
quando comparado apenas ao transplante hepático (4,11).
Independente da opção a ser escolhida, para redução das taxas de morbidade
e mortalidade, é recomendada a discussão do melhor plano terapêutico com um
especialista e o encaminhamento do paciente para um centro de referência no
tratamento (4).
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi descrever o perfil clínico, os achados de imagem
e os aspectos anatomopatológicos em mulheres encaminhadas ao Serviço de
Orientação e Prevenção do Câncer de Bauru (SOPC), para investigação de suspeita
de câncer de mama. Assim, foram coletados dados sobre quantidade de mulheres
encaminhadas, sua média de idade, histórico familiar, unidade de saúde de origem,
motivo do encaminhamento, tipo de exame solicitado, diagnóstico e perfil
anatomopatológico. Foi realizado um estudo transversal descritivo, onde avaliou-se
199 prontuários de mulheres encaminhadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2017.
Foi observado que a faixa etária de maior acometimento foi a de 50 a 59 anos com
uma inclusão de 26,13% das pacientes. Das 199 (100%), mulheres estudadas, foram
observados achados mamográficos com ausência total de lesões malignas em 84
(42.21%) mulheres, estas foram classificadas com BI- RADS 0, I, II, III e V. Quanto as
lesões malignas diagnosticadas juntamente aos achados do perfil anatomopatológico,
foram observadas 2 pacientes com BI-RADS indefinido e 2 pacientes com BI-RADS
IV. Concluímos com a pesquisa, que o Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer,
do município de Bauru, trata-se de um serviço de referência para o rastreamento,
prevenção, diagnóstico precoce e direcionamento de tratamentos. E que a utilização
de exames de imagem, mostrou-se como uma ferramenta determinante dentro deste
processo. O Serviço atende pacientes com origem em todo o município e cidades da
região, e através das diversas tecnologias em rastreamento de imagem, consegue
diagnosticar e classificar as neoplasias conforme sua gravidade.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer de Mama; Mamografia; Diagnóstico por imagem.
ABSTRACT: The present study was aimed at describing the clinical profile, imaging
findings and pathological aspects in women referred to the Serviço de Orientação e
Prevenção do Câncer de Bauru (SOPC) for investigation of suspected breast cancer.
Thus, data were collected on the number of women referred, their mean age, family
history, health unit of origin, reason for referral, type of examination requested,
diagnosis and pathological profile. A descriptive cross-sectional study was conducted,
where 199 medical records of women referred in the months of January and February
2017 were evaluated. It was observed that the age range of greater involvement was
50 to 59 years with an inclusion of 26.13% of patients. Of the 199 (100%), women
studied, mammographic findings were observed with total absence of malignant
lesions in 84 (42.21%) women, these were classified with BI-RADS 0, I, II, III and V.
As for the malignant lesions diagnosed together with the anatomopathological profile
findings, we observed 2 patients with undefined BI-RADS and 2 patients with BI-RADS
IV. The authors conclude that the Bauru Cancer Prevention and Guidance Service is
a reference service for screening, prevention, early diagnosis and treatment guidance.
And that the use of imaging exams has shown to be a determining tool in this process.
The service serves patients from all over the city and cities in the region, and through
the various technologies in image tracking, it is able to diagnose and classify the
neoplasms according to their severity.
KEYWORDS: Breast Cancer; Mammography; Diagnostic Imaging.
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1. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é um relevante problema de saúde pública sendo a
neoplasia maligna mais encontrada nas mulheres em grande parte do mundo.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, dados referentes a 2018, no Brasil, as
estimativas de incidência de câncer de mama para o ano de 2019 são de 59.700
casos novos, o que representa 29,5% dos cânceres em mulheres, com exceção do
câncer de pele não melanoma.1
A classificação de tumores tornou-se parte integrante da oncologia moderna e,
para patologistas, elas fornecem guias e recomendações que facilitam a
reprodutibilidade diagnóstica e prognóstica.2 O câncer de mama é motivo de grande
temor na sociedade em geral, principalmente nas mulheres, em decorrência do
elevado índice de morbimortalidade analisado junto a questões estéticas no que se
diz respeito ao bem-estar.3-4-5-6
O seio ou mama é composto principalmente de tecido gorduroso. Dentro da
gordura existe uma rede de lobos, os quais são compostos por muitos pequenos
lóbulos que contém glândulas produtoras de leite. Pequenos ductos ligam as
glândulas, lóbulos e lobos e levam o leite para o mamilo localizado no centro da
aréola. Vasos sanguíneos e linfáticos percorrem toda a mama para nutrir as células
e drenar seus resíduos5. Em casos neoplásicos, essas células cancerosas instaladas
no local, e que estão se reproduzindo de maneira contínua e indiferenciada, formam
novos vasos sanguíneos que manterão suas atividades patologicamente anormais em
funcionamento8-9.
Os tumores malignos próprios da mama, denominados adenocarcinomas, são
divididos em in situ e invasores e estes dois subgrupos, por sua vez, são divididos
em ductais e lobulares, cada um com características histopatológicas próprias que
influenciam o comportamento clínico e agressividade pela invasão10.
Quanto a descarga papilar evidenciada como um dos sintomas mais frequentes
nesse câncer, têm-se a secreção das mamas, fora do ciclo grávido puerperal, e deve
ser analisada criteriosamente, sendo fundamental caracterizar: se é espontânea ou à
expressão; se é uni ou bilateral; se proveniente de ducto único ou múltiplo; se tem
aspecto cristalina (ou "água de rocha"), colostro-símile, sanguinolento, seroso ou
coloração esverdeada, amarelada. Casos com descarga papilar espontânea,
unilateral, de ducto único, "água de rocha" ou sanguinolenta são suspeitos de doença
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maligna e a mamografia está indicada para iniciar a investigação. Em mulheres jovens,
o exame de escolha é sempre a ultrassonografia11.
Para o diagnóstico podem ser feitos exames de imagem, como raios-x
(mamografia),

conforme

figura

1, tomografia

computadorizada,

ressonância

magnética e biópsia acoplada a um sistema de ultrassonografia, denominado Core
Biopsy, sendo de grande utilidade no diagnóstico histológico (que dividirá o câncer em
pouco, moderadamente ou bem diferenciado)12.

Figura 1 - Incidência médio lateral obliqua em Exame de Mamografia

Fonte: SECOM PMA.

De

maneira

geral,

os adenocarcinomas bem

diferenciados

têm

melhor prognóstico e aqueles pouco diferenciados têm pior prognóstico. Quando
descoberto, requer tratamento imediato, porque os adenocarcinomas são de rápida
progressão permitindo que as células cancerosas caiam na corrente sanguínea do
paciente e se instalem em outros órgãos e tecidos de maneira rápida e agressiva,
podendo levar ao óbito13.
A magnitude do câncer está relacionada aos fatores de risco, qualidade da
assistência

prestada,

qualidade

da

informação

e

envelhecimento

da

população. Geralmente, quanto maior a proporção de pessoas idosas (tal como a
população dos países da Europa, Estados Unidos e Canadá), maiores as taxas de
incidência, especialmente dos tipos de câncer associados ao envelhecimento, como
mama e próstata.14-15-16-17-18
Para o instituto Nacional do Câncer, no Brasil em 2016, a estimativa da
incidência de câncer de mama em mulheres país, apresentou uma taxa em
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torno

de 57.960 casos novos com uma taxa bruta de incidência de 56,20% para

cada 100.000 mulheres. Para o INCA, mais da metade dos casos de câncer de mama
(51,3%) estimados para o ano devem ocorrer no Sudeste do país, por ser a região
pela qual apresenta maior quantidade de casos esperados da doença: 29.760, no
total18.
Segundo dados do programa Surveillance, Epidemiology and End Results, do
Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, durante os anos de 1990 a 2000, a
taxa de incidência de câncer de mama vinha aumentando cerca de 3% ao ano. O
aumento da incidência nesse período foi atribuído, em parte, à carência na divulgação
de programas de rastreamento do câncer de mama19.
A doença geralmente não apresenta sintomas nem sinais em sua fase inicial,
porém quanto antes descoberta, melhores são as taxas de melhora com os
tratamentos19. Para a prevenção, é necessário que as mulheres pratiquem o
autoexame e, entre os 50 e 69 anos, realizem a mamografia a cada dois anos, teste
radiológico, feito com um aparelho de raios-X capaz de identificar lesões benignas e
cânceres, que geralmente se apresentam como nódulos, ou calcificações servindo de
base para detecção precoce do câncer de mama como forma de prevenção
secundária com o objetivo de identificar o câncer em estágios iniciais, quando o
prognóstico e as intervenções possam resultar em menor morbidade associada ao
tratamento20-21-22-23
Outros exames de imagem podem servir de complemento ao diagnóstico, como
a ultrassonografia, que consegue identificar neoplasias mal caracterizadas pela
mamografia devido a fatores relacionados com assimetrias e mamas densas, exame
importante e complementar que reduziu o número de biópsias convencionais, quando
foi criado o sistema de biópsia por ultrassom (Core biopsy) apresentando taxas de
sensibilidade muito próximas às das biópsias cirúrgicas classificadas por um sistema
mundial, conhecido como BI-RADS23-24-25.
A mamografia, é um tipo de radiografia que permite a visualização de pequenos
nódulos impalpáveis e calcificações, sendo a técnica mais importante de imagem para
a detecção de inconformidades com as mamas 20. Trata-se de um método de escolha
para o rastreamento da doença em mulheres assintomáticas e é a primeira técnica de
imagem indicada para avaliar a maioria das alterações clínicas mamárias. Porém,
limitações decorrentes à idade, influenciam negativamente na sua detecção por esse
método, já que o mesmo não apresenta uma eficácia tão boa em mulheres que
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apresentam mamas densas23.
Em casos, onde é necessária uma investigação mais profunda, como em
mulheres jovens e com suspeita de câncer, é solicitada a ultrassonografia, exame
complementar, que converte ondas sonoras em imagens, permitindo a avaliação de
lesões e nódulos benignos e malignos com mais acurácia que a mamografia, servindo
de grande utilidade também para guiar biopsias24.
A melhoria da qualidade no diagnóstico, proporciona uma melhor terapêutica,
e por isso, a escolha correta do exame a ser solicitado previamente, é essencialmente
importante.
Diante disso, objetivo da pesquisa foi descrever o perfil clínico, os achados de
imagem e os aspectos anatomopatológicos em mulheres encaminhadas ao Serviço
de Orientação e Prevenção do Câncer (SOPC) – Bauru, para investigação de câncer
de mama e evidenciar a importância dos exames de imagem dentro deste processo.

2. DESENVOLVIMENTO

O estudo retrospectivo, de caráter descritivo, utilizou como fonte de dados a
análise de prontuários de mulheres encaminhadas ao SOPC – Bauru nos meses de
janeiro e fevereiro de 2017, para investigação de suspeita de câncer de mama. As
informações coletadas foram histórico familiar, unidade de saúde de origem,
quantidade de mulheres encaminhadas, média de idade, motivo do encaminhamento,
tipo de exame solicitado, diagnóstico e perfil anatomopatológico.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa via Plataforma
Brasil e emitido parecer número 2.512.755 / 2018.
A literatura, evidencia que a maioria dos pacientes chegam à unidade hospitalar
sem diagnóstico concluído e sem tratamento anterior para o câncer de mama,26,27-28.
Os achados clínicos mais frequentes, em um estudo realizado pela Revista
brasileira de Cancerologia, envolvendo 12.689 pacientes com idade inferior a 40 anos,
foram os nódulos palpáveis, presentes em 75.6% das pacientes, metástase em 9.7%
dos casos e 92.8% de positividade no diagnóstico complementar com ultrassom25. A
idade média dessas mulheres foi de 34 anos, sendo os nódulos palpáveis a maior
queixa.
Conforme resultados de Deise et al. (2016), entre os anos de 2008 a 2012 num
estudo descritivo envolvendo 120 mulheres jovens, com suspeita de câncer de mama
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foram evidenciados 92 casos independentes de mulheres que procuraram
atendimento após apresentarem sintomas mamários27. Em nosso estudo, incluindo
mulheres de até 30 anos, foi evidenciado a presença de nódulos mamários em todos
os 19 casos, como principal queixa e motivo de encaminhamento.
Em nossa amostra foram avaliados os prontuários de 199 mulheres atendidas
pelo SOPC nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. A menor idade encontrada foi
de 17 anos, e a maior idade foi de 93 anos. As pacientes foram divididas em grupos
de acordo com a faixa etária, conforme descrito na Tabela 1. Houveram 3 pacientes
com idade abaixo de 20 anos , 16 pacientes com idades entre 20 a 29 anos, 19
pacientes com idades entre 30 a 39 anos, 46 pacientes com idades entre 40 a 49
anos, 52 pacientes com idades entre 50 a 59 anos, 40 pacientes com idades entre 60
a 69 anos, 22 pacientes com idades entre 70 a 79 anos, e houve 1 paciente com
idade acima de 80 anos.
Tabela 1 – Caracterização das mulheres do estudo quanto aos dados Sociodemográficos (N=199)

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS
52
46
40

16

22

19

3

1

19 ou

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

80 ou

menos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

mais

Fonte: Prontuários de mulheres com câncer de mama, de Janeiro e Fevereiro de 2017,
encaminhadas ao SOPC.

As pacientes vieram encaminhadas de 22 serviços de saúde do município de
Bauru, e de 12 municípios da região. Desse total, 60 pacientes eram retornos
reagendados pelo próprio serviço (SOPC). Conforme apresentado na tabela 2.
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Tabela 2 – Origem do encaminhamento
ORIGEM
BAURU-SP

NS CENTRO
NS PARQUE VISTA ALEGRE
USF VILA SÃO PAULO
NS VILA CARDIA
NS GEISEL
NS GASPARINI
NS VILA DUTRA
USF VILA SANTA EDWIRGES

2
5
5
3
4
2
1
8

NS MARY DOTA
NS GODOY
USF IX DE JULHO
NS REDENTOR
MATERNIDADE SANTA ISABEL
NS BEIJA FLOR
USF NOVA BAURU
NS BELA VISTA
USF VILA DUTRA
NS OCTAVIO RASI
NS NOVA ESPERANÇA
NS IPIRANGA
SOPC

6
4
3
1
6
2
1
4
3
1
4
1
66
60

PIRATININGA
IACANGA
LENÇÓIS PAULISTA
MACATUBA

2
4
9
25

PEDERNEIRAS
DUARTINA
PRESIDENTE ALVES
PIRAJUÍ

12
5
5
2

AGUDOS

4

TOTAL
MUNICÍPIOS DA
REGIÃO

CABRÁLIA PAULISTA
REGINÓPOLIS
AVAI

2
1
2
73
TOTAL
199
Fonte: Prontuários de mulheres com câncer de mama, de janeiro e fevereiro de 2017,
encaminhadas ao SOPC.

As pacientes apresentaram como principais motivos de encaminhamento cisto
ou nódulos palpáveis em 124 casos (66%), mas também foram encaminhadas devido
a imagem anormal em 23 casos (12%), dor em região das mamas em 21 casos (11%),
pacientes assintomáticas com histórico familiar 11 casos (6%), e neoplasias já
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diagnosticadas 10 casos (5%), conforme Gráfico 1.
Gráfico 1 - Motivos do encaminhamento
histórico
familiar ; 11;
6%

Motivos do encaminhamento

dor em região
das mamas ;
21; 11%

neoplasias;
10; 5%

assimetrias;
0; 0%

imagem
anormal ; 23;
12%

nódulos
palpáveis ;
125; 66%

nódulos palpáveis

imagem anormal

dor em região das mamas

histórico familiar

neoplasias

assimetrias

Fonte: Prontuários de mulheres com câncer de mama, de Janeiro e Fevereiro de 2017,
encaminhadas ao SOPC.

Das pacientes que chegaram encaminhadas ao serviço, 193 tiveram exames
solicitados previamente, sendo 128 mamografias e 65 ultrassonografias. Após
avaliação médica, foram solicitados 31 exames complementares, incluindo punção
aspirativa por agulha fina (PAAF), ou Core biopsy. Foram verificados em um (n=199)
mulheres, que o (PAAF), foi método complementar de encaminhamento, em 9 das
128 mamografias prévias (4,52%), enquanto que nas ultrassonografias, o percentual
foi de (10.05%), demonstrando que 20 das 65 mulheres provindas do ultrassom como
exame prévio, obtiveram complementariedade com o PAAF. Quanto ao Core biopsy,
3 mulheres provindas da ultrassonografia, foram encaminhadas à esta especialidade,
representando um porcentual de 1.50% de mulheres que obtiveram essa
complementariedade, conforme Tabela 3.
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Tabela 3 – Histórico Imagenológico

EXAMES

N° DE
MULHERES

MAMOGRAFIA

128
(64.32%)

ULTRASSOM

65 (32.66%)

NÃO ESPECIFICADO

6 (3,01%)

PAAF

COREBIOPSY

9 (4.52%)
20 (10.05%)

3 (1,50%)

TOTAL
199 (100%)
29 (14.57%)
3 (1,50%)
Fonte: Prontuários de mulheres com câncer de mama, de janeiro e fevereiro de 2017,
encaminhadas ao SOPC.

Após a realização dos exames complementares, os resultados foram
classificados conforme a caracterização de BI-RADS, com 19 pacientes apresentando
nível 0 (necessita complementariedade), 18 pacientes apresentando nível I (ausência
de alterações), 16 pacientes apresentando nível II (presença de achados
considerados benignos), 29 pacientes apresentando nível III (presença de achados
provavelmente benignos), 30 pacientes apresentando nível IV (presença de achados
suspeitos, e classificados conforme o grau da suspeita), 2 pacientes apresentando
nível V (presença de achados altamente suspeitos). 85 dessas mulheres apresentam
um BI-RADS indefinido por falta de complementariedade, totalizando 199 mulheres
atendidas no serviço entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme tabela
4.
Tabela 4 - Perfil Anatomopatológico e classificação BI-RADS.
PERFIL ANATOMOPATOLÓGICO

TOTAL

BI-RADS
Indefinido

CARCINOMA INVASIVO

2

NEOPLASIA BENIGNA

1

CALCIFICAÇÃO BENIGNA

12

FIBROADENOMA

0

I

II

III

IV

V

2

4

1 1
2

3

7

6

12

1 2

6

ECTASIA DUCTAL

1

1

1

LESÃO SEM ATIPIA

2

1

NÓDULOS/CISTOS

44

12

PREVENÇÃO

1

OUTROS ACHADOS

10

4

TOTAL

85

19

2

29
21

1

4
3

10 6

12

20

1

3

4

1

5

29

30

18 16

1

105

1

6
24

2

199

Fonte: Prontuários de mulheres com câncer de mama, de Janeiro e Fevereiro de 2017,
encaminhadas ao SOPC.
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Após a determinação do perfil anatomopatológico do total de 199 (100%)
mulheres estudadas, 19 (9.54%) pacientes necessitavam de complementariedade de
exames para uma maior elucidação do BI-RADS, em 18 (9.04%) pacientes foi notada
a ausência de alterações, encontrou-se a presença de achados considerados
benignos em 16 (9.04%) pacientes, assim como a presença de achados
provavelmente benignos, em 29(14.57%). Quanto a presença de achados suspeitos,
classificados conforme o grau de suspeita, foram diagnosticadas 30 (15.07%) dessas
mulheres e para achados altamente suspeitos, os dados revelaram 2 mulheres (1%).
58.26 Para o perfil anatomopatológico indefinido nas lesões citadas na tabela 4, foram
evidenciadas 85 (42.71%) mulheres que aguardavam complementariedade para o
caso, com exames prévios ou complementares, assim como outras que aguardavam
a data do encaminhamento do exame, que é realizado no Hospital Estadual de Bauru.
Outros achados como, dor mamária ou axilar, assimetria focal, secreção
leucocitária, descarga papilar, eritema na mama e descamação, totalizaram 24
mulheres, sendo 10 com grau indefinido, 4 com BI-RADS 1, 4 com BI-RADS 2, I com
BI-RADS 3 e 5 com BI-RADS 4, assumindo essas um porcentual de 12.06% das 199
mulheres estudadas. E quanto as mulheres provindas do próprio Serviço de
Orientação à Pacientes com Câncer (SOPC) foi evidenciado que 6 mulheres foram
diagnosticadas no próprio sistema no retorno semestral ou anual das mesmas.
De acordo com a tabela 3, foram apresentadas 4 pacientes com carcinoma
invasivo, sendo 2 com BI-RADS indefinido e 2 com BI-RADS 4, e 3 com neoplasia
benigna, com BI-RADS I, II e grau indefinido.
A seguir são apresentados e discutidos os principais resultados desse estudo
transversal descritivo, organizados por parágrafos juntamente aos resultados
encontrados na literatura.
Quanto a análise de dados referente ao conteúdo dos artigos utilizados, foi
possível observar a efetividade da mamografia na detecção de anormalidades
mamárias e casos que mereciam melhor investigação. Ficou evidente a importância
da detecção precoce de lesões suspeitas de câncer de mama na tentativa de diminuir
a mortalidade por essa neoplasia, em vista que a maior parte das mulheres estudadas,
procuraram atendimento apenas após apresentarem sintomas mamários, sendo os
nódulos palpáveis a maior queixa 19-20.
Foram evidenciados nos estudos realizados por Deise et. al (2006), Dutra et al.
e outros da literatura, que pacientes jovens apresentam mais frequentemente um
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estadiamento clínico avançado (II, III e, IV), com características clínicas desfavoráveis,
e quanto ao tratamento, demonstraram a pior resposta26-27-28. No nosso estudo, foi
evidenciado que das 19 pacientes jovens diagnosticadas com alguma alteração, com
idades entre 17 e 29 anos, 7 apresentaram como perfil anatomopatológico um
fibroadenoma, e dessas 7, 4 foram classificadas com BI-RADS 3. As outras 3
pacientes, necessitavam de complementariedade e conduta para maior definição do
caso. Das outras 12 pacientes, 1 foi classificada com BI-RADS 1, recebeu alta e entrou
para o grupo de controle e orientação pelo SOPC. As outras 11, sendo 10
encaminhadas

por

nódulos

e

uma

por

cisto,

necessitavam

de

exames

complementares como PAAF ou Core biopsy para uma maior elucidação do perfil
anatomopatológico.
Sendo o tipo mais comum encontrado num estudo envolvendo 10.832
mulheres, o carcinoma ductal invasivo, acometeu cerca de 90,7% dessas mulheres, e
a classificação que demonstrou uma maior prevalência foi a T2, com estadiamento
na classificação IIA26. No presente estudo, a presença dessa neoplasia, apresentou
uma porcentagem de 2.01%, sendo 2 pacientes com estadiamento na classificação
IV e 2 com classificação indefinida.
A realização da mamografia, tem grande importância para os achados benignos
e cânceres, identificando nódulos ou calcificações primárias. Como complementação,
em um estudo realizado por Ferreira et. Al, foram realizados exames de
ultrassonografia,

que ajudaram

numa

melhor

caracterização

das

lesões,

principalmente àquelas envolvendo a assimetria das mamas e assim, o número de
biópsias convencionais foi reduzido, através do uso de “Core biopsy”, técnica de
imagem, que apresenta sensibilidade relativamente melhor do que as biópsias
cirúrgicas 12. Nossos dados, mostraram que a mamografia e ultrassonografia servem
de exames prévios no Serviço de Orientação a Pacientes com Câncer, e dessa forma,
após o médico responsável encontrar algum achado suspeito, essas pacientes são
encaminhadas para seus devidos exames. Nosso estudo, constatou que das 199
(100%) mulheres que deram entrada nesse sistema, nos meses de janeiro e fevereiro
de 2017, 128 (64.32%) foram encaminhadas à mamografia, 65 (32.66%) à
ultrassonografia, e 6 (3.01%) não tiveram especificações quanto ao exame solicitado.
Quando era necessária conduta, a punção aspirativa por agulha fina (PAAF), foi o
método complementar mais utilizado, totalizando um encaminhamento de 9 (4.52%)
mulheres dentro das 128 solicitações de mamografias, e mais 20 (10.05%)
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encaminhamentos referentes as 65 ultrassonografias realizadas previamente. Quanto
ao Core Biopsy, apenas 3 mulheres foram indicadas a esta especialidade,
representando um porcentual de (1.50%) de mulheres advindas da ultrassonografia,
que obtiveram essa especializada complementação, conforme Tabela 3.
Este estudo fornece conhecimento sobre algumas características do câncer de
mama em achados clínicos e de imagem, como nódulos palpáveis, cistos, achados
anormais na imagem, histórico familiar em câncer de mama, dor em região das
mamas, história de neoplasia na família e assimetrias mamárias, assim como fatores
sociodemográficos como idade de cada paciente, unidades que deram entrada na
solicitação desses encaminhamentos (Serviços de Saúde de Bauru e Serviços de
Saúde de outros Municípios), perfil anatomopatológico e BI-RADS encontrado em
cada caso.
Segundo dados do Breast Cancer Surveillance Consortium (BCSC)
consolidados na revisão da (USPSTF), num estudo com mulheres nas faixas etárias
de 40-49, 50-59, 60-69, 70 a 79 anos. O número de mamografias de rastreamento,
exames de imagem adicionais e biópsias também foram maiores na faixa etária de
40-49 anos, decrescendo com o aumento da idade. (NELSON, 2009).29
Através da análise de 199 prontuários, a Tabela 1, evidencia que a idade de
maior prevalência foi na faixa dos 50-59 anos (idade recomendada para o
rastreamento preventivo), totalizando um total de 52 mulheres. A segunda faixa de
maior prevalência, foi de 40-49 anos, totalizando um total de 46 mulheres e a de menor
prevalência demonstrada, foi na faixa etária de 80 anos ou mais, representando
apenas 1 mulher. A segunda faixa de menor prevalência foi de 19 anos ou menos,
exibindo 3 mulheres.
As unidades de saúde de Bauru, obtiveram o maior número de
encaminhamentos ao Serviço, totalizando 20 unidades responsáveis por 66
pacientes enviadas mais 60 pacientes provindas de retorno no próprio SOPC. O
município da região com maior encaminhamento, foi o de Macatuba com 25 mulheres,
seguido de Pederneiras com 12, Lençóis Paulista (9), Duartina (5), Presidente Alves
(5), Agudos (4), Iacanga (4), Piratininga (2), Pirajuí (2), Cabrália Paulista (2), Avaí (2),
Reginópolis (1), totalizando 73 pacientes provindas de municípios vizinhos, conforme
Tabela 2.
E quanto aos achados do perfil anatomopatológico, para facilitar a conduta
médica, estes foram padronizados nos laudos médicos, e assim, ganharam uma
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classificação mundial, denominada método de BI-RADS.
Conforme os resultados de nosso trabalho, das 199(100%) mulheres
estudadas, foram observados achados mamográficos com ausência total de lesões
malignas em 84 (42.21%) mulheres, estas foram classificadas com BI-RADS 0, I, II, III
e V, e. Quanto as lesões malignas diagnosticadas juntamente aos achados do perfil
anatomopatológico, foram observadas 2 pacientes de BI-RADS indefinido e 2
pacientes de BI-RADS IV, conforme Tabela 4.
Quanto aos resultados envolvendo a caracterização das neoplasias benignas
no presente estudo, foram observadas 3 pacientes. Uma classificada com BI-RADS
indefinido, outra com BI-RADS 1 e a terceira com BI-RADS III, conforme Tabela 4.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos com a pesquisa, que o Serviço de Orientação e Prevenção do
Câncer – (SOPC) do município de Bauru, trata-se de um serviço de referência para o
rastreamento, prevenção, diagnóstico precoce e direcionamento de tratamentos, para
os mais diversos tipos de câncer. E que a utilização dos exames de imagem mostrouse como ferramenta determinante dentro deste processo. O Serviço atende pacientes
com origem em todo o município e cidades da região, e através das diversas
tecnologias em rastreamento de imagem, consegue diagnosticar e classificar as
neoplasias conforme sua gravidade. Juntamente com equipe especializada, os
exames de imagem são fundamentais na precisão e rapidez do diagnóstico de
neoplasias, sendo estes fatores, amplamente conhecidos como determinantes para o
sucesso da terapêutica proposta.
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