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APRESENTAÇÃO
A obra intitulada “Aspectos conceituais e metodológicos voltados para a área
da saúde vol. 01”, publicada pela Brazilian Journals Publicações de Periódicos e
Editora, apresenta um conjunto de trinta e três capítulos que apresentam diversas
temáticas do conhecimento da área da saúde.
Entre eles, um estudo com objetivo de investigar os sintomas de ansiedade e
depressão, e a imagem corporal em obesos submetidos à cirurgia bariátrica e
metabólica. Outro com intuito de esclarecer a população sobre os fatores de risco para
as DCVs, esclarecer sobre o potencial deletério dessas doenças e promover a saúde
incentivando adoção de hábitos de vida saudáveis.
Assim como uma pesquisa com o propósito de caracterizar a relação entre
hábitos de vida, prevalência de DCNT, polifarmácia e interações medicamentosas em
pacientes adultos/idosos pós Acidente Vascular Cerebral em atendimento
fonoaudiológico em uma clínica escola.
Também uma revisão sobre os efeitos psicológicos oriundos do uso de
compostos psicoativos da maconha durante o período gestacional e de lactação,
acometendo crianças e adolescentes. Além disso um estudo com finalidade de
identificar na literatura a existência de estudos primários e secundários que avaliem a
eficácia da Restruturação Cognitiva no contexto da redução do abuso de álcool.
Juntamente, uma avaliação das evidências científicas acerca dos aspectos
nutricionais envolvendo a patogênese e as abordagens terapêuticas multidisciplinares
nas doenças inflamatórias intestinais.
Além do mais, uma pesquisa afim de construir e validar o Instrumento de
Rastreio para Sintomas de Ansiedade Gestacional. Finalizando com uma revisão
sobre epilepsia, compreendendo-a em sua totalidade, do diagnóstico ao tratamento.
Entre outros diversos assuntos.
Agradecemos os autores que contribuíram com empenho e dedicação na
construção dessa obra e esperamos que a mesma auxilie no debate e discussão dos
temas aqui tratados. Boa leitura.
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CAPÍTULO 01
ANSIEDADE, DEPRESSÃO E IMAGEM CORPORAL EM OBESOS SUBMETIDOS À
CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Renata Costa Fortes
Doutora em Nutrição Humana
Programa de Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde, Escola Superior de
Ciências da Saúde, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde,
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (MPCS/ESCS/FEPECS/SES-DF).
Professora, Pesquisadora e Orientadora
Endereço: Fepecs - Setor Médico Hospitalar Norte - Asa Norte. CEP 70710-907.
Brasília – DF. Brasil.
E-mail: renata.fortes@escs.edu.br
RESUMO: O objetivo deste estudo foi investigar os sintomas de ansiedade e
depressão, e a imagem corporal em obesos submetidos à cirurgia bariátrica e
metabólica. Tratou-se de uma revisão sistemática utilizando artigos indexados em
REDIB, DOAJ, Redalyc, SciELO, Dialnet e BVS, nos idiomas inglês, espanhol e
português, publicados entre 2016 e 2021, com base nas diretrizes PRISMA. Após
determinados critérios de seleção, 18 artigos foram elegíveis, sendo 83,3% na BVS,
5,6% REDIB, 5,6% SciELO e 5,6% Redalyc. Em todos os estudos analisados houve
predomínio de pacientes do sexo feminino e casados. As comorbidades mais
prevalentes foram hipertensão, diabetes e dislipidemias e a técnica cirúrgica mais
realizada foi bypass gástrico. Tabagismo, etilismo, uso de substâncias psicoativas,
compulsão alimentar e intolerância alimentar foram observados no pós-operatório. A
frustação diante de desejos não conquistados por meio da cirurgia esteve presente na
maioria dos pacientes, principalmente após dois anos de intervenção. Psicopatologia
alimentar e comportamentos problemáticos ocorreram nos momentos mais tardios de
pós-operatório, potencializando os sintomas de ansiedade e depressão. A insatisfação
com a imagem corporal esteve associada a mais sintomas de ansiedade e depressão.
O tratamento multidisciplinar no pré- e pós-operatório determina o sucesso terapêutico
e deve persistir mesmo após longo período de pós-operatório.
PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade; Depressão; Imagem corporal; Revisão sistemática.
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1. INTRODUÇÃO

A obesidade constitui um dos principais desafios globais de saúde pública. Está
associada ao aumento na prevalência de diversas comorbidades, como: hipertensão
arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), dislipidemias, doenças
cardiovasculares (DCV), cerebrovasculares e respiratórias, diversos tipos de
cânceres, problemas de saúde mental e, em consequência, risco elevado de
mortalidade (Freire et al., 2021, Cuschieri & Grech 2020, Gravani et al., 2020, Andolfi
& Fisichella, 2018, Engin, 2017, Arroyo-Johnson & Mincey, 2016).
A cirurgia bariátrica e metabólica (CBM) é considerada uma terapia eficaz para
indivíduos que possuem um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a
40kg/m2, ou igual ou superior a 35kg/m2 na presença de comorbilidades associadas
(Tchang, Saunders & Igel, 2021, Xu et al., 2021, Conceição et al., 2018, Ribeiro et al.,
2018). Os critérios para CBM foram expandidos para inclusão de pacientes com IMC
entre 30 e 35kg/m2 que apresentam controle glicêmico deficitário (Xu et al., 2021).

Dentre os benefícios da CBM, destacam-se a melhora do controle glicêmico ou
remissão do DMT2, a redução do risco cardiovascular, a melhora da apneia do sono,
a diminuição das dores articulares, a melhora da qualidade de vida e a redução da
mortalidade geral. Entretanto, observa-se frequentemente o ganho de peso após a
intervenção cirúrgica (Sarwer et al., 2021, Freire et al., 2021).
Diversos fatores têm sido propostos para explicar o ganho de peso após a CBM,
incluindo estilo de vida e hábitos alimentares inadequados, status socioeconômico,
influência genética, desequilíbrios metabólicos, aspectos cirúrgicos e anatômicos
(Athanasiadis et al., 2021). Apesar de não existir consenso sobre os fatores de risco
predominantes, o ganho de peso após a cirurgia também tem sido atribuído a fatores
psicossociais pré-operatórios (Sarwer et al., 2021, Ribeiro et al., 2021).
Embora a compulsão alimentar, ansiedade e depressão não tenham valor
preditivo quanto à magnitude da perda ponderal ou recorrência de episódios

compulsivos após a cirurgia, observa-se escassez de estudos que analisam a relação
entre a recuperação de peso e as alterações comportamentais. A saúde mental
constitui um fator crucial no prognóstico da CBM em relação à manutenção sustentada
da perda de peso ou recuperação do peso perdido (Freire et al., 2021).
Apesar de a elevada incidência dos sintomas de ansiedade e depressão e dos
transtornos alimentares no pré-operatório de CBM, estudos realizados após a
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intervenção cirúrgica têm mostrado resultados divergentes, principalmente quando

conduzidos em distintos momentos de pós-operatório (Ribeiro et al., 2018, Canetti,
Bachar & Bonne, 2016). Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi investigar
os sintomas de ansiedade e depressão, e a imagem corporal em indivíduos obesos
submetidos à cirurgia bariátrica e metabólica.

2. MÉTODOS

Para esta revisão sistemática foram utilizados artigos indexados em seis bases
de dados: REDIB (Rede Iberoamericana de Red Innovación y Conocimiento
Científico), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Redalyc (Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), SciELO (Scientific
Electronic Library Online), Portal Dialnet e Portal da Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS). Os termos de busca consideraram os idiomas inglês, espanhol e português por
meio do operador booleano “AND”. Para cada base de dados, 03 (três) palavras-chave

devidamente indexadas nos Descritores em Ciências da Saúde - DeCS
(https://decs.bvsalud.org) foram utilizadas. Procedeu-se às seguintes combinações
em espanhol: “Cirugía Bariátrica” AND “Ansiedad”; “Cirugía Bariátrica” AND
“Depresión” y “Cirugía Bariátrica” AND “Imagen corporal”; em português: “Cirurgia
Bariátrica” AND “Ansiedade”; “Cirurgia Bariátrica” E “Depressão” e “Cirurgia Bariátrica”
AND “Imagem Corporal”; e em inglês: “Bariatric Surgery” AND “Anxiety”; “Bariatric
Surgery” AND “Depression” and “Bariatric Surgery” AND “Body Image”.
As categorias consultadas para a seleção dos artigos foram título e resumo. A
discussão crítica dessa revisão sistemática foi: "Após a cirurgia bariátrica os pacientes
apresentam distorções na imagem corporal e sintomas de ansiedade e depressão
comuns na fase pré-operatória?” Assim, utilizou-se a estrutura PICO (participantes,
intervenção, comparadores e resultados do estudo) que consiste em uma ferramenta
específica para determinar o escopo da pesquisa, sendo utilizada neste estudo para

classificar os artigos quanto à elegibilidade (Liberati et al., 2009), conforme descrito
na Tabela 1. Foram incluídos artigos originais, publicados entre 2016 e 2021, com
uma amostra de adultos submetidos à CBM, e texto completo para acessibilidade,
contendo no título pelo menos um dos descritores utilizados. Foram excluídos: livros,
capítulos de livros, teses, dissertações, monografias, artigos de revisão, relatos ou
série de casos, artigos com foco na análise de protocolos, estudos de intervenção
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psicológica e/ou médica, artigos com metodologia incongruente e aqueles que não

abordavam especificamente o assunto. Os artigos duplicados/triplicados também
foram excluídos.
Tabela 1 - Critérios de elegibilidade sobre o tema “Ansiedade, depressão e imagem corporal em
obesos submetidos à cirurgia bariátrica e metabólica”
Categoria

Critério de inclusão

Critério de exclusão

População

Indivíduos adultos (≥ 20 anos de idade)
com obesidade, que não responderam ao
tratamento convencional.

Adolescentes e gestantes.

Intervenção

Cirurgia bariátrica, independente da
técnica, associada ou não a modificações
no estilo de vida.

Candidatos à cirurgia bariátrica
e indivíduos submetidos à
reabordagens cirúrgicas.

Comparador

Sem tratamento.

Não se aplica.

Resultado
(Outcomes)

Status mentais (ansiedade e depressão)
dos indivíduos e alterações na percepção
da imagem corporal.

Status não comportamentais e
mentais dos indivíduos.

A fim de promover a qualidade, fiabilidade, consistência e integridade da
pesquisa, esta revisão sistemática foi realizada de acordo com as diretrizes PRISMA
(Preferem Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). O modelo
PRISMA ((http: //www.prisma-statement.org /) consiste num checklist composto por
sete sessões com 27 itens. Possui seis etapas principais abreviadas como PSALSAR
(Protocolo, Pesquisa, Avaliação, Síntese, Análise e Relatório). A declaração PRISMA
2020 foi elaborada, principalmente, para revisões sistemáticas de estudos que
avaliam os efeitos das intervenções de saúde, independente do desenho dos estudos
incluídos. Os itens PRISMA 2020 são relevantes para revisões sistemáticas de
métodos mistos; ou seja, que incluem estudos quantitativos e qualitativos (Page et al.,
2021). Os artigos selecionados foram submetidos à análise de qualidade
metodológica, em que foram considerados 12 dos 18 indicadores da escala de
qualidade SQUIRE 2.0 (Ogrinc et al., 2015), a saber: título, resumo, descrição do
problema,

objetivos,

intervenção,

medidas,

análises,

considerações

éticas,

resultados, interpretação, limitações e conclusões. Para determinar a qualidade dos
artigos, eles foram revisados individualmente, levando-se em consideração os
critérios previamente definidos. A coleta dos artigos ocorreu no mês de julho de 2021.
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3. RESULTADOS

Os primeiros resultados encontrados totalizaram 939 artigos. Após filtragem por
ano de publicação, idioma e tipo de estudo, foram excluídos 754, restando 185 artigos.
Foi realizado um novo filtro com análise de título e resumo, o que resultou em 30
artigos. Destes, 03 artigos eram duplicados e 02 artigos triplicados, sendo
posteriormente excluídos. Após a leitura do texto na íntegra foram excluídos mais 07
artigos, o que totalizou 12 exclusões. Logo, 18 artigos foram elegíveis para integrar
essa revisão sistemática (Figura 1). Do total de 18 artigos, houve maior prevalência
de inclusão na BVS, com 83,3% (n=15), seguida de 5,6% (n= 1) em REDIB, 5,6% (n=
1) SciELO e 5,6% (n= 1) Redalyc. Nenhum artigo das bases Dialnet e DOAJ foi
incluído neste estudo. Ainda em relação à BVS, constatou-se que 86,7% (n=13) dos
artigos estavam indexados em Medline e 13,3% (n=02) na Lilacs.
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Figura 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão sistemática.

A busca na REDIB resultou em 19 artigos, dos quais 18 (94,7%) foram
excluídos, 17 (94,4%) não respondiam ao objeto do estudo, 01 artigo (5,6%) era
triplicado (REDIB, SciELO e Dialnet), resultando em um único artigo incluído na
amostra. As buscas na base DOAJ resultaram em 06 artigos, dos quais 01 (16,7%) foi
excluído pelo ano de publicação (2010) e, posteriormente, 05 (83,3%) foram
eliminados porque não respondiam ao objeto do estudo, havendo 100% de artigos
excluídos. Na Redalyc foi encontrado e selecionado 01 artigo que atendeu aos
critérios de elegibilidade. Em relação à SciELO, dos 39 artigos encontrados, 23
19

(58,9%) foram considerados inicialmente, entretanto, após análise do título e resumo,

somente 06 (15,4%) artigos foram considerados. Destes, 04 eram duplicados (50%
SciELO e Dialnet; 50% SciELO e BVS) e 01 triplicado (REDIB, SciELO e Dialnet),
sendo excluídos. Apenas 01 artigo integrou a amostra dessa revisão. Na base de
dados Dialnet, as buscas resultaram em 88 artigos, dos quais 32 (36,4%) foram
excluídos e 56 (63,6%) selecionados. Após os critérios de exclusão, 04 artigos foram
selecionados, porém, 02 eram triplicados (50% REDIB, SciELO e Dialnet e 50%
SciELO, BVS e Dialnet) e 02 duplicados (50% SciELO e Dialnet; 50% SciELO e BVS),
restando 0 artigo. Na BVS, dos 786 artigos encontrados, 90 (11,5%) foram
selecionados. Destes, 73 (81,1%) foram excluídos por não atenderem aos critérios de
inclusão e 02 (2,2%) estavam duplicados (SciELO e BVS), resultando em 15 estudos
incluídos na amostra, sendo 13 artigos da Medline e 02 da Lilacs. Concluído o
processo de elegibilidade, 18 (dezoito) artigos foram incluídos nessa revisão
sistemática (Quadro 1).
Quadro 1 – Estratégias de busca dos artigos elegíveis, considerando as bases de dados e
combinações entre os descritores selecionados, para integrar a revisão sistemática
Base

REDI
B

Critério de
busca
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Ansiedade”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Depressão”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Imagem
Corporal”

TOTAL

DOA
J

“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Ansiedade”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Depressão”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Imagem
Corporal”

TOTAL
Red
alyc

“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Ansiedade”

Sele
c.
1
8

7

Filtro

Selec.
2
7

Ano, idioma e
delineamento
de estudo

6

4

4

19
2

17
2

3

Ano, idioma e
delineamento
de estudo

1

6
1

Filtro

3

0

Ano, idioma e
delineamento
de estudo

5
1

Exclusão: análise
de títulos e
resumos, revisão
da literatura,
candidatos à
cirurgia, estudos
de intervenção
psicológica

Exclusão: análise
de títulos e
resumos, revisão
da literatura,
candidatos à
cirurgia, estudos
de intervenção
psicológica

Exclusão: análise
de títulos e
resumos, revisão

Selec.
3

Fin
al

1

1

0

1*

2
0

1
0

0

0

0
1

0
1
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“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Depressão”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Imagem
Corporal”
TOTAL
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Ansiedade”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Depressão”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Imagem
Corporal”

SciE
LO

TOTAL
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Ansiedade”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Depressão”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Imagem
Corporal”

Dial
net

TOTAL

BVS

“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Ansiedade”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Depressão”
“Cirurgia
Bariátrica” AND
“Imagem
Corporal”

0

0

0

0

1
18

1
12

13

Ano, idioma e
delineamento
de estudo

8

5

39
36

37

6

23
24

Ano, idioma e
delineamento
de estudo

22

15

10

88
158

56
17

346

282

Ano, idioma e
delineamento
de estudo
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49

da literatura,
candidatos à
cirurgia, estudos
de intervenção
psicológica

Exclusão: análise
de títulos e
resumos, revisão
da literatura,
candidatos à
cirurgia, estudos
de intervenção
psicológica

Exclusão: análise
de títulos e
resumos, revisão
da literatura,
candidatos à
cirurgia, estudos
de intervenção
psicológica

Exclusão: análise
de títulos e
resumos, revisão
da literatura,
candidatos à
cirurgia, estudos
de intervenção
psicológica

TOTAL
786
90
Total de artigos incluídos nas bases de dados selecionadas = 18
Nota: * artigo triplicado e ** artigo duplicado.

0

0

1
1

1
1

1*

4**

1
0

1
0

0

4
2*; 2**

4
7

0
15

7
2**
3

17
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O artigo selecionado na REDIB foi de 2016, no idioma espanhol, com
delineamento descritivo de coorte retrospectiva. Já, o artigo selecionado na Redalyc
foi publicado em 2017, no idioma português, sendo um estudo observacional e

transversal. Em relação à SciELO, o único artigo incluído foi publicado em espanhol
no ano de 2017, sendo um estudo qualitativo. Na BVS, 13 estudos eram provenientes
de Medline, sendo todos com abordagem qualitativa. Destes, 11 (84,6%) artigos foram
publicados no idioma inglês, 01 (7,7%) em português e 01 (7,7%) bilingue (português
e inglês). Os dois artigos restantes da BVS foram encontrados na base de dados
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Lilacs, ambos estudos transversais de abordagem quantitativa, sendo 01 (50%)

publicado em português e 01 (50%) bilingue (português e inglês). Quanto ao país de
origem, houve maior prevalência do Brasil, com 04 (22,2%) artigos publicados,
seguido de Estados Unidos (11,1%, n=02), Europa (11,1%, n=02) e Colômbia (11,1%,
n=02). Outros países incluem: Portugal, Canadá, Reino Unido, Israel, Holanda,
Taiwan, Austrália e Áustria. Ao analisar o ano de publicação, constatou-se maior
prevalência de artigos de 2018 (61,1%, n = 11), após 2017 (16,6%, n=03) e 2016
(11,1%, n=2). Apenas 01 (5,6%) artigo foi publicado nos anos de 2019 e 2020. Não
foram encontrados artigos publicados em 2021 (Quadro 2).
Quadro 2 – Características dos artigos incluídos na revisão sistemática quanto à base de
dados, referência, tipo de estudo, idioma e país de origem (n = 18)

Artigo

Base

A1

REDIB

A2

Redalyc

A3

SciELO

A4

BVS
Medline

A5

BVS
Medline

A6

BVS
Medline

Referência

Tipo de estudo

País

Idioma

Ramírez, A., et al. (2016).
Características
clínicas
y
demográficas
de
pacientes
sometidos a cirugía bariátrica en
Medellín. Med U.P.B., 35(2),81-88.
Della Méa, Cristina Pilla, & Pecam,
Carlisa (2017). Sintomas de
ansiedade, depressivos e uso de
substâncias
psicoativas
em
pacientes
após
a
cirurgia
bariátrica. Revista Psicologia e
Saúde, 9(3),119-130.
Salazar-Maya A.M., & HoyosDuque T.N. (2017). En busca de la
imagen corporal deseada después
de la cirugía bariátrica. Enferm.
univ; 14(1),28-38.
Feig, E.H., Golden, J. & Huffman,
J.C (2019). Emotional impact on
health behavior adherence after
bariatric surgery: what about
positive psychological constructs?
Obes Surg., 29(7), 2238–2246.
Conceição, E., Teixeira, F.,
Rodrigues, T., Lourdes, M.,
Bastos, A., Vaz, A., & Ramalho, S.
(2018).
Problematic
eating
behaviors after bariatric surgery: a
national study with a portuguese
sample. Acta Médica Portuguesa,
31(11), 633-640.
Pinto-Bastos, A., Conceição, E.,
de Lourdes, M., Arrojado, F.,
Brandão, I, & Machado, PPP.
(2018).
Psychological
and
behavioral aspects of primary and

Descritivo
de
coorte
retrospectiva

Colômbia

Espanh
ol

Observacional
transversal, com
variáveis
de
desfecho
quantitativas

Brasil

Portugu
ês

Qualitativo
baseado
no
paradigma
interpretativo.

Colômbia

Espanh
ol

Transversal,
qualitativo

Estados
Unidos

Inglês

Transversal,
qualitativo

Europa

Portugu
ês

Longitudinal,
qualitativo,
quantitativo

Portugal

Inglês
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reoperative surgery: a 6-month
longitudinal study. Obes Surg 28,
3984–3991.
A7

BVS
Medline

A8

BVS
Medline

A9

BVS
Medline

A10

BVS
Medline

A11

BVS
Medline

A12

BVS
Medline

A13

BVS
Medline

A14

BVS
Medline

Ribeiro, G.A.N.A., Giapietro, H.B.,
Belarmino, L.B., & Salgado-Junior,
W. (2018). Depressão, ansiedade
e compulsão alimentar antes e
após cirurgia bariátrica: problemas
que persistem. ABCD Arq. Bras.
Cir. Dig., 31(1),e1356.
Ho, K., Hawa, R., Wnuk, S.,
Okrainec, A., Jackson, T., &
Sockalingam, S. (2018). The
psychosocial
effects
of
perioperative complications after
bariatric surgery. Psychosomatics,
599(5),452-463.
Nancarrow, A., Hollywood, A.,
Ogden, J., & Hashemi, M. (2018).
The role of attachment in body
weight and weight loss in bariatric
patients. Obes Surg, 28(2),410414.
Canetti, L., Bachar, E. & Bonne, O.
(2016). Deterioration of mental
health in bariatric surgery after 10
years despite successful weight
loss. Eur J Clin Nutr 70, 17–22.
Monte,
S.V.,
Russo,
K.M.,
Mustafa, E., & Caruana, J.A.
(2018).
Impact
of
sleeve
gastrectomy
on
psychiatric
medication use and symptoms.
Journal of Obesity, 2018(ID
8532602),1-5.
Silva,
J.,
Vasconcelos,
H.,
Figueiredo-Braga, M., & Carneiro,
S. (2018). How is bariatric surgery
improving the quality of life of
obese patients: a portuguese
cross-sectional study. Acta Médica
Portuguesa, 31(7-8), 391-398.
Monpellier, V.M., Antoniou, E.E.,
Mulkens, S., Janssen, I.M.C., van
der Molen, A.B.M., & Jansen,
A.T.M. (2018). Body image
dissatisfaction and depression in
postbariatric patients is associated
with less weight loss and a desire
for body contouring surgery,
Surgery for Obesity and Related
Diseases, 14(10),1507-1515.
Chia-Wen, Lu, Yu-Kang, Chang,
Yi-Hsuan Lee, Chia-Sheng Kuo,
Hao-Hsiang Chang, Chi-Ting
Huang, Chih-Cheng Hsu & KuoChin Huang (2018). Increased risk
for major depressive disorder in
severely obese patients after

Retrospectivo,
prospectivo
qualitativo

Brasil

Inglês
Portugu
ês

Coorte
retrospectiva.
qualitativo

Canadá

Inglês

Transversal,
quantitativo

Reino
Unido

Inglês

Qualitativo

Israel

Inglês

Transversal
qualitativo, com
análise
retrospectiva de
prontuários

Estados
Unidos

Inglês

Transversal,
qualitativo,
quantitativo

Europa

Inglês

De grande corte
transversal,
qualitativo

Holanda

Inglês

Coorte nacional

Taiwan

Inglês
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bariatric surgery — a 12-year
nationwide cohort study. Annals of
Medicine, 50(7), 605-612.
A15

BVS
Medline

A16

BVS
Medline

A17

BVS
Lilacs

A18

BVS
Lilacs

Preiss, K., Clarke, D., O'Brien, P.,
Garcia, X.P., Hindle, A., &
Brennan, L. (2018). Psychosocial
predictors of change in depressive
symptoms
following
gastric
banding
surgery. Obes
Surg,
28(6), 1578–1586.
Efferdinger, C., König, D., Klaus,
A., & Jagsch, R. (2017).
Efferdinger, C., König, D., Klaus,
A. et al. Emotion regulation and
mental well-being before and six
months after bariatric surgery. Eat
Weight Disord, 22(2), 353–360.
Silva, H. B. A., Rossoni, C.,
Oliveira, T.M.S., Iannuzzi, G.C., &
Nakasu, M.V.P. (2020). Percepção
da imagem corporal e tolerância
alimentar de pacientes submetidos
à cirurgia bariátrica e metabólica
em um hospital do Sul de Minas
Gerais.
Semina:
Ciências
Biológicas e da Saúde, 41(2), 123140.
Lacerda, R.M.R., Castanha, C.R.,
Castanha, A.R., Campos, J.M.,
Ferraz, A.A.B., & Vilar, L. (2018).
Percepção da imagem corporal
em pacientes submetidos à
cirurgia bariátrica. Rev Col Bras
Cir., 45(2),e1793.

Prospectivo,
qualitativo

Austrália

Inglês

Prospectivo,
qualitativo

Áustria

Inglês

Estudo
prospectivo
transversal de
abordagem
quantitativa

Brasil

Portugu
ês

Estudo
transversal de
abordagem
quantitativa

Brasil

Inglês
Portugu
ês

No Quadro 3 estão sumarizadas as principais características e os achados dos
estudos selecionados nessa revisão sistemática.

4. DISCUSSÃO

Observou-se uma ampla variação na casuística dos estudos analisados,
oscilando de 20 (A2) a 8.795 (A14) participantes, sendo composta por menos de 200
pacientes nos estudos A2, A3, A4, A5, A10, A11, A12, A15, A16, A17 e A18; entre 201

e 400 pacientes A6, A7, A8, A9 e; superior a 400 pacientes A1, A13 e A14. Uma das
limitações da maioria dos estudos analisados foi o tamanho reduzido da amostra, o
que impede a extrapolação dos resultados e aponta a necessidade de pesquisas
futuras.
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Houve predomínio de pacientes submetidos a CBM do sexo feminino em todos

os estudos analisados, sendo que uma amostra igual ou superior a 80% de mulheres
esteve presente nos estudos A1, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A13, A15 e A18, o que
representou 61,1% das publicações. O predomínio de mulheres em busca dos
serviços de cirurgia da obesidade é bastante comum. A exigência social de um corpo
feminino magro, "ideal" e "desejável", em função de questões culturais é um dos
principais responsáveis, além de a difusão de que a felicidade ocorre pela conquista
desse corpo "perfeito" (Stein, Krause & Ohler, 2021). Essa forte motivação estética
conduz a um nível elevado de sofrimento e à tentativa de buscar nas técnicas
cirúrgicas de emagrecimento uma solução para os seus conflitos (Silva et al, 2020).
Constatou-se maior prevalência de pacientes casados conforme mencionado
nos estudos A1, A2, A3, A5, A6, A7 e A17, o que constitui um fator positivo devido à
possível rede de apoio; ou seja, de vínculos que agem como suporte crucial ao
paciente no pós-operatório de CBM. Abreu-Rodrigues & Seidl (2015) citam a
importância do apoio social no intuito de melhorar a adesão do paciente a

comportamentos saudáveis, que incluem a prática regular de atividade física,
alimentação saudável e redução de estresse, com consequente melhora da saúde e
da qualidade de vida. O suporte social pode ser entendido como qualquer informação
capaz de fazer com que o indivíduo acredite que ele é cuidado, amado e estimado.
Nos estudos A4, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16 e A18 não havia
informações sobre a situação conjugal dos participantes ou essas informações não
estavam claramente descritas.
As comorbidades mais prevalentes nos pacientes submetidos à CBM foram
descritas apenas nos estudos A1, A14 e A17. Dentre elas, destacaram-se a HAS, o
DMT2, as dislipidemias (A1, A14 e A17), a síndrome da apneia obstrutiva do sono, o
refluxo gastroesofágico, as artropatias de membros inferiores, o câncer (A1 e A17), o
hipotireoidismo e a esteatose hepática (A1). Está bem elucidado na literatura a relação
entre obesidade e diversas comorbidades (Piché, Tchernof, & Després, 2020, García

et al., 2017, Verma & Hussain, 2017). A resistência à insulina (RI) é o distúrbio
metabólico mais comum na obesidade, sendo a inflamação crônica de baixo grau do
tecido adiposo um dos principais mecanismos envolvidos no início da sua evolução
(Andolfi & Fisichella, 2018, Oliveira et al., 2017). A “dislipidemia metabólica”
decorrente da ação conjunta da RI e obesidade tem como principais características
as altas concentrações de triglicerídeos acompanhada por concentrações reduzidas
25

de HDL-c. É um importante elo entre a obesidade e o desenvolvimento de DMT2, DCV

e certos tipos de câncer (Vekic et al., 2018). A RI é observada em 90% dos pacientes
com DMT2 e a sua presença de duplica o risco de DCV (Andolfi & Fisichella, 2018). A
prevalência de SAOS é elevada em obesos e coincide com várias comorbidades,
como HAS, dislipidemia, esteatose hepática não alcoólica, entre outras (Piché,
Tchernof, & Després, 2020, Upadhyay et al., 2017).
As técnicas cirúrgicas mais realizadas foram bypass gástrico, seguidas de
Sleeve (A4, A5, A6, A8, A9, A11, A12, A13), banda gástrica (A9, A13) e outras (A4,
A5

e

A9).

A

técnica

menos

realizada

atualmente,

gastroplastia

vertical com anel de silastic®, foi usada no estudo A10 que foi o único que
acompanhou os pacientes após 10 anos de intervenção. As técnicas restritivas
tiveram maior prevalência no estudo A14, seguida das disabsortiva, porém, sem
mencionar maiores detalhes. Nos demais estudos (A1, A2, A3, A7, A15, A16, A17 e
A18) não foi especificada o tipo de CBM. As intervenções cirúrgicas são cada vez mais
conhecidas como opções terapêuticas eficazes para obesos graves, o que leva a uma

melhora importante nos marcadores metabólicos e inflamatórios associados à
obesidade. O bypass gástrico é a técnica cirúrgica de escolha para o tratamento da
obesidade na maioria dos pacientes e corresponde a 75% das cirurgias realizadas
devido à sua segurança e eficácia no controle da síndrome metabólica (Camargos et
al., 2021, Teixeira & Fortes, 2018, Oliveira et al., 2017).
Em relação às complicações pós-operatórias, o estudo A1 observou que 1,7%
dos pacientes submetidos ao bypass apresentaram sangramento digestivo com 30
dias, não havendo complicações naqueles submetidos ao Sleeve. Já, o estudo A8
constatou que 8,5% dos pacientes apresentaram eventos adversos precoces (30 dias
de cirurgia). Destes, o sangramento gastrointestinal foi o mais comum, seguido de
obstrução intestinal e infecção do sítio cirúrgico. Havia 6,8% de pacientes que
apresentaram eventos adversos tardios, sendo a maioria formação de úlcera, seguido
por hérnia incisional. Ou seja, 15,3% dos pacientes tiveram complicações em 1 ano

de pós-operatório. Quanto aos desfecho óbito, A1 não foi detectou morte em 30 dias
de pós-operatório e A8 mencionou ausência de mortalidade dentro da amostra de
estudo.
Os estudos que investigaram os sintomas de ansiedade e depressão no pósoperatório de CBM foram A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A11 e A12; somente ansiedade
A9 e, apenas depressão A14 e A16. Em A1 estiveram presentes a depressão maior,
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o transtorno por compulsão alimentar e o transtorno de ansiedade generalizada. A2

evidenciou sintomas leves e moderados de ansiedade; sintomas mínimos, leves e
moderados

de

depressão,

com

ausência

de

sintomas

graves

de

ansiedade/depressão. O estudo A4 mostrou que os sintomas de ansiedade
moderaram a relação entre afeto positivo e adesão, e depressão, e ansiedade,
confirmando que os estados emocionais são fundamentais para que haja adesão do
paciente às recomendações comportamentais no pós-operatório. A5 observou uma
correlação positiva entre psicopatologia alimentar/presença de comportamentos
alimentares problemáticos e ansiedade/depressão/stress/urgência negativa. A6
evidenciou, no grupo reoperado, maior prevalência de depressão e ansiedade após 6
meses de intervenção cirúrgica em comparação ao grupo submetido à CBM pela
primeira vez, sendo que a ansiedade e o número de dias pós-operatórios com
compulsão alimentar no mês anterior foram preditores significativos de perda
ponderal. A7 constatou que os indicadores de ansiedade, depressão e compulsão
alimentar aumentam significativamente após 23 meses de pós-operatório. O estudo

A9 observou níveis mais altos de apego ansioso e níveis mais baixos de apego
evitador no grupo submetido à CBM, sugerindo que o consumo de alimentos é
utilizado como forma de regular as emoções que culminam com o ganho de peso. A11
encontrou melhora dos sintomas de depressão e ansiedade na maioria dos pacientes
entre 3 e 6 meses de pós-operatório. A12 constatou melhora do estado mental nos
pacientes submetidos à CBM ao final de 1 ano em comparação ao pré-operatório. A14
observou que os pacientes submetidos à CBM com obesidade grave apresentaram
um risco mais elevado de transtorno de depressão maior em comparação ao grupo
controle, cuja incidência foi maior com 4 anos de pós-operatório. Segundo Ribeiro et
al (2018), os sentimentos de satisfação são predominantes nos dois primeiros anos
de pós-operatório devido à rápida perda de peso e, em consequência, às alterações
corpóreas (tamanho e forma). Após esse período há redução na velocidade da perda
ponderal, o que culmina com diminuição dos sentimentos de satisfação, sendo

proporcional aos anos de pós-operatório e aos sentimentos de insatisfação, com maior
prevalência de depressão, ansiedade e compulsão alimentar. De acordo com
Caldeira, Domingos & Miyazaki (2020), a baixa adesão terapêutica desses pacientes
se deve ao longo espaçamento de tempo entre as consultas agendadas pela equipe,
à falta de disponibilidade de tempo para comparecer aos atendimentos, falta de
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pontualidade das consultas e ao acompanhamento ser oferecido na maioria das vezes

em grupo.
No estudo A8 todos os pacientes apresentaram perda ponderal significativa
após 1 ano de pós-operatório. Ao analisar o grupo que não apresentou complicações
pós-operatórias,

observou-se

melhora

significativa

dos

sintomas

de

ansiedade/depressão e na qualidade de vida dos componentes físico e mental. O
grupo com alguma complicação cirúrgica cursou com melhora significativa dos
sintomas de ansiedade/depressão e na qualidade de vida relacionada ao domínio
físico, porém, sem melhora no aspecto mental. As complicações pós-operatórias
podem dificultar a melhora no bem-estar psicológico e, em consequência, na
qualidade de vida desses pacientes, o que requer maior atenção médica e da equipe
multiprofissional que assiste esses pacientes.
Ainda no estudo A14, os autores destacaram como principal responsável pela
perda de peso e pelo transtorno de depressão maior a má absorção de nutrientes e
não a restrição alimentar em si, o que torna crucial a associação entre déficits de

micronutrientes e de transtorno de depressão maior após a CBM. Estudos apontam
que indivíduos submetidos a CBM, principalmente ao Bypass gástrico em Y de Roux,
podem cursar com importantes déficits nutricionais destacando-se a carência de
vitamina B12 (cobalamina), vitamina D, folato (B9), ferro, zinco e cálcio (Moura, Sousa
& Lima, 2021, Segura et al, 2017). Os principais sintomas de depressão incluem
tristeza persistente, falta de energia, irritabilidade, impaciência, insônia ou sono
excessivo, alterações no apetite, ansiedade e baixa autoestima. Alguns nutrientes
como vitaminas e sais minerais estão deficientes nos indivíduos que sofrem de
transtornos depressivos. As vitaminas do complexo B, por exemplo, principalmente B9
e B12 estão associadas a sintomas depressivos, visto que atuam no metabolismo
envolvido na síntese de neurotransmissores cerebrais. A carência de vitamina D pode
contribuir para o desenvolvimento de sintomas depressivos porque na sua forma ativa
(calcitriol) é capaz de estimular a expressão de genes da enzima tirosina hidroxilase,

imprescindível para a síntese de noradrenalina (Barbosa, 2020).
A10 abordou a saúde mental de forma global. Foi o único estudo que avaliou
os efeitos da CBM após 10 anos de intervenção cirúrgica, comparando os resultados
com os achados pré-operatórios e após 1 ano de cirurgia. Observou-se apenas
melhora no domínio físico do SF-36. Apesar de a redução de peso bem-sucedida após
10 anos de CBM (diminuição de 27% do peso pré-operatório), a saúde mental geral,
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o neuroticismo, o senso de controle e o medo de intimidade pioraram

significativamente em comparação aos resultados antes da intervenção cirúrgica. Os
autores alertam para as consequências da CBM nos aspectos psicológicos, visto que
a perda de peso é a única forma usual de medida do sucesso.
A imagem corporal (IC) foi estudada nos artigos A3, A13, A15, A17 e A18. Os
estudos A13 e A15 avaliaram além de a IC, os sintomas de depressão, porém, sem
mencionarem a ansiedade. Ficou evidente no estudo A3 que a reconstrução da IC
após CBM nem sempre é satisfatória, visto que essa intervenção não garante uma IC
magra, ideal ou desejada, necessitando muitas vezes de novas abordagens
cirúrgicas. No estudo A13 o grupo que desejava realizar a cirurgia de contorno
corporal cursou com escores significativamente mais baixos nas escalas de avaliação
da aparência e satisfação com a imagem corpórea, além de mais sintomas
depressivos quando comparados a grupo que não possuía esse desejo. A perda
ponderal total em termos percentuais também foi afetada de forma negativa nesses
pacientes pelos sintomas depressivos por meio da avaliação da aparência e da

satisfação da área corporal. Os pacientes que não desejavam realizar a cirurgia de
contorno corporal apresentarem menos sintomas depressivos e uma IC mais positiva.
Ou seja, o desejo de realizar ou não a cirurgia para contorno corporal é um dos fatores
que responde pela satisfação com a IC e pelos sintomas depressivos. Moraes &
Cantalice (2021) referem que a insatisfação está presente tanto no pré-operatório
quanto no pós-operatório de CBM, oscilando apenas de intensidade, sendo
necessário compreender que a construção da imagem corporal é multidimensional;
ou seja, reflete os aspectos cognitivos, psicológicos, sociais e culturais que integram
a identidade de cada indivíduo.
No estudo A17, entre seis e 18 meses de pós-CBM, mais de 80% dos pacientes
possuíam insatisfação com a IC, sendo que a maioria possuía desejo de reduzir a
silhueta. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo A18 em que a maioria
das pessoas se via maior do que realmente era (distorção positiva) e gostaria de ter

uma silhueta menor (insatisfação negativa); ou seja, possuía uma inacurácia
perceptiva. Resultados inversos foram encontrados no estudo A15 que apontou
redução significativa do peso corporal, dos sintomas depressivos, da insatisfação com
a IC, autoestima, percepção de estigmatização do peso e da saúde física percebida
entre 1 e 6 meses após a CBM.
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Com base na premissa de que os comportamentos de saúde são essenciais

para a manutenção sustentada da perda de peso e que os fatores emocionais
desempenham um papel importante na terapêutica, o estudo A4 foi o único que
avaliou o otimismo e os afetos positivos após CBM. O efeito positivo foi associado a
melhor adesão e maior atividade física moderada a vigorosa e o otimismo foi
independentemente associado com melhor adesão e maior atividade física moderada
a vigorosa.
Em relação à outras temáticas, o tabagismo foi investigado no estudo A1, o
transtorno de uso do álcool e/ou substâncias psicoativas após intervenção cirúrgica
nos estudos A1 e A2; o transtorno de compulsão alimentar em A1 e A5, a intolerância
alimentar em A17 e o apego ansioso/evitador no estudo A9.

A prevalência de

tabagismo após CBM, evidenciada no estudo A1, acometeu 6,5% dos casos. Neste
mesmo estudo, o transtorno por uso de substâncias alcóolicas foi de 6,1%,
destacando-se o uso de licor, tendo como consequências o reganho ponderal e o
aumento de transtornos por uso alcóolico. Em A2, 15% dos pacientes possuíam

necessidade de intervenção breve para o uso de substâncias alcoólicas; 5%
intervenção breve para o uso de tabaco, e 5% intervenção breve para o uso de
maconha, no período compreendido entre 1 e 2 anos de pós-operatório. O aumento
de substâncias psicoativas foi proporcional ao tempo de cirurgia bariátrica.
O transtorno de compulsão alimentar atingiu 10,7% dos pacientes no estudo
A1, sendo observada maior frequência de ingestão de petiscos, compulsão alimentar,
preocupação com o peso e a forma do corpo, e urgência negativa, após 2 anos de
cirurgia em comparação aos períodos pós-operatórios mais precoces no estudo A5. A
intolerância alimentar foi observada no estudo A17 em quase todos os pacientes, com
uma incidência de 97,2%, principalmente para massas, carnes vermelhas, pães e
arroz. As queixas mais comuns forma os episódios de vômitos, seguidas das
dificuldades dos pacientes de se alimentarem. Já, no estudo A9, os pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica apresentaram níveis significativamente mais elevados

de apego ansioso e níveis significativamente mais baixos de apego evitador, tendo o
alimento como algo capaz de regular as emoções e, em consequência, promover o
reganho de peso com 1 ano de pós-operatório. Silva & Araújo (2012) mencionam que
as desordens na conduta alimentar é superior entre os candidatos à CBM, estando
relacionadas à menor perda de peso, reganho ponderal e complicações pósoperatórias. Estima-se que 2% a 5% da população em geral sofre de compulsão
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alimentar, ao passo que essa prevalência aumenta substancialmente em obesos (8%-

10%). Em um estudo realizado com 73,3% pacientes pós-cirúrgicos e 26,7% précirúrgicos, Moura, Silva & Paes-Silva (2018) constataram que 43,2% dos pacientes
tinham compulsão alimentar periódica, com maior frequência entre os candidatos à
CBM (75%).
Ainda em relação aos transtornos emocionais associados aos distúrbios
alimentares, constatou-se, no estudo A5, uma correlação significativa e positiva entre
comportamento alimentar problemático e ansiedade, depressão, stress e urgência
negativa. Esse comportamento alimentar problemático foi mais prevalente após 24
meses de CBM em comparação a momentos mais precoces de pós-operatório. Já, no
estudo A6, observou-se que o grupo reoperado de CBM cursou com alimentação mais
problemática e sofrimento psicológico geral após 6 meses de pós-operatório; ou seja,
evidenciou-se que esses pacientes possuem maior risco de piores desfechos clínicos
em longo prazo, principalmente relacionados ao peso corpóreo.
Houve especificação das limitações em 77,8% dos artigos (A2, A4, A5, A7, A8,

A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16 e A17). Dentre as fragilidades mais
destacadas estão o tamanho amostral reduzido que não permite fazer generalizações;
o tipo de delineamento transversal incapaz de determinar causalidade entre as
associações; algumas formas de recrutamento online e de autorrelato dos
participantes, as distintas técnicas cirúrgicas como bypass, Sleeve e banda gástrica
ajustável; as avaliações pós-operatórias a partir de amostras de disponibilidade
(pacientes que retornaram para seguimento médico, nutricional e psicológico no
ambulatório), pacientes que foram perdidos para o acompanhamento e que podem
ser os mais afetados por depressão, ansiedade e distúrbios da autoimagem, o que
representa um viés de seleção; ausência de grupos controle e tempo de seguimento
clínico reduzido. Pereira (2013) enfatiza a importância de o próprio autor citar as
limitações do estudo ao invés de omiti-las de forma proposital, pois a credibilidade da
investigação é minimizada na ausência dessa descrição. Logo, as limitações capazes

de influenciar os resultados e alterar as conclusões da investigação precisam ser
apontadas.
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5. CONCLUSÃO

As alterações psicológicas após a CBM são bastante relevantes, visto que as
expectativas dos pacientes geralmente superam a perda de peso, destacando a
resolução dos conflitos interpessoais e conjugais, bem como os problemas
emocionais, sociais e profissionais. A frustação diante de desejos não conquistados
por meio da CBM surge na maioria dos pacientes operados, principalmente após dois
anos de procedimento, pois alguns vestígios que afetam os aspectos físicos, sociais
e emocionais persistem no pós-operatório. Em alguns casos, há necessidade de
novas intervenções cirúrgicas, o que leva a mais frustrações com impacto negativo na
saúde geral e na qualidade de vida dos pacientes.
A psicopatologia alimentar e a presença de comportamentos problemáticos
(alimentares ou não) que potencializam os sintomas de ansiedade e depressão
ocorrem nos momentos mais tardios de pós-operatório. A insatisfação com a IC está
associada a mais sintomas de ansiedade e depressão em pacientes submetidos à

CBM, devendo ser seriamente investigada e integrar a avaliação desses pacientes.
Há escassez de estudos conduzidos em pacientes submetidos à CBM após
dois anos e as evidências mostram a necessidade de avaliações psicológicas
contínuas e intervenções multiprofissionais mesmo após a perda de peso. A
investigação da associação entre déficits de micronutrientes e depressão após CBM
também é bastante pertinente, enfatizando a importante atuação da equipe
multiprofissional. O tratamento multidisciplinar do paciente tanto no pré-operatório
quanto no pós-operatório é um fator determinante para o sucesso terapêutico e deve
persistir mesmo após longo período de pós-operatório, devendo também ser
considerado uma prioridade para a política de saúde pública e futuras investigações.
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Quadro 3 – Características dos artigos incluídos na revisão sistemática quanto aos objetivos,
amostra, coleta de dados, resultados e conclusão (n = 18)

Artigo

A1

A2

A3

Objetivo

Amostra

Descrever as
características
clínicas e
demográficas
de pacientes
submetidos a
CBM numa
clínica em
Medellín (jan.dez./2010).

525 pacientes
(80,6%
mulheres), 53,7%
casados, com
mediana de idade
de 39 anos e de
IMC 41,1kg/m2 .

Avaliar os
sintomas de
ansiedade,
depressão e o
uso de
substâncias
psicoativas em
pacientes
submetidos a
CBM entre 1 e
2 anos de PO.

Apresentar a
categoria na
busca da
imagem
corporal (IC)
desejada entre
seis e 36
meses de CBM

Coleta de
dados

Resultados

Conclusão

Instrumento
elaborado
pelos
pesquisadore
s, com
variáveis
demográficas
, clínicas e
cirúrgicas
para coleta
de
informações
nos
prontuários
dos
pacientes.

Observou-se maior
prevalência de
HAS 56%, seguida
de dislipidemia
44,8%. Transtorno
psiquiátrico em
36%, sendo 13,5%
depressão maior.
Houve TCA em
10,7%, tabagismo
6,5%, TAG 6,3% e
transtorno por uso
de álcool 6,1%.

20 pacientes
(55% mulheres),
70% casados,
com média de
44,5±12,47 anos
de idade e de
17,55±4,96
meses de PO.

Questionário
sociodemogr
áfico.
Escalas de
BAI e BDI –
avaliar
sintomas de
depressão
e ansiedade,
respectivame
nte. ASSIST
– avaliar o
envolvimento
com álcool,
cigarro e
outras
substâncias.

23 pessoas não
institucionalizadas
(60,8%
mulheres), 43,5%
casadas, com
mais de 18 anos
de idade,
média de 27,43
meses de CBM,
independente da
técnica cirúrgica.

Entrevistas
semiestrutur
adas, para a
análise dos
dados.
Foram
utilizadas as
ferramentas
da teoria
fundamentad
a até
saturação da
informação.

Sintomas mínimos
de ansiedade em
80%; leves em
15% e moderados
em 5%. Sintomas
depressivos
mínimos em 85%,
seguidos por leves
10% e moderados
5%. Sem
necessidade de
intervenção em
75% dos
pacientes; 15%
com necessidade
de intervenção
para o uso de
álcool; 5% de
tabaco, e 5% de
maconha.
A categoria na
busca da IC
desejada se
compõe pelas
subcategorias:
cumprimento de
requisitos para
reconstrução
(ainda que tudo
caia não se deseja
a cirurgia
reconstrutiva) e
reconstrução,

Sintomas
mais
frequentes:
depressão
maior, TCA,
tabagismo,
TAG e
transtorno
por uso do
álcool.
Reganho
ponderal e
aumento de
transtornos
por uso de
álcool foram
consequente
s ao uso de
licor.
Evidenciara
m-se
sintomas de
ansiedade
com
intensidade
mínima e
sintomas
mínimos/aus
entes de
depressão. O
aumento de
substâncias
psicoativas
foi
proporcional
ao tempo de
CBM.

A CBM não
garante uma
IC magra, o
que requer
novas
cirurgias. A
reconstrução
da IC após
CBM nem
sempre é
satisfatória,
há vestígios
que afetam
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A4

A5

A6

Medir o
otimismo e o
efeito positivo
em pacientes
pós-CBM, e
associar com
adesão ao
comportament
o de saúde, AF
e perda de
peso; testar
sintomas de
depressão e
ansiedade
como
moderadores.

95 pessoas
(90,5%
mulheres), com
média de idade
de 49,9±11,8
anos; pós-CB
entre 32 dias e 24
anos (média de
3,5±4,7 anos de
PO).

LOT-R avaliar o
otimismo.
PANAS avaliar os
afetos
positivos.
HADS avaliar
ansiedade e
depressão.
IPAQ avaliar os
níveis de AF.
BSSQ avaliar
autogestão
comportame
ntal no pósCBM.

Caracterizar a
população
após a CBM
em termos da
frequência de
CAP ao longo
do tempo e a
compreensão
das
características
psicológicas
associadas.

155 indivíduos
submetidos a
CBM (92,3%
mulheres), 61,3%
casados, com
média de idade
de 40,37±8,1
anos.

ED-15 avaliar
sintomas de
perturbações
alimentares.
EADS-21 –
avaliar
estados
afetivos, de
ansiedade,
depressão e
stress.
UPPS-P –
avaliar
impulsividad
e. QACAP –
avaliar CAP.

Comparar
desordens
alimentares e
resultados
relacionados
ao peso antes
e 6 meses de
PO em
pacientes
submetidos à
CBM primária
(GP) e

238 pacientes:
122 do GP (média
de idade de 42,78
±11,37 anos;
88,5% mulheres;
68,9% casados) e
116 do GR
(média de idade
de 47,85 ±9,23
anos; 92,2%
mulheres; 65,5%
casados) antes e

Entrevista variáveis
sociodemogr
áficas,
clínicas e
compulsão
alimentar.
EDE-Q –
avaliar
transtornos
alimentares.
DASS-21 –

vestígios, vaidade
e adição às
cirurgias estéticas.

distintas
dimensões
pessoais.

O otimismo foi
associado
independentement
e com melhor
adesão e maior AF
moderada a
vigorosa. O efeito
positivo foi
associado a
melhor adesão e
maior AF
moderada a
vigorosa, e
independentement
e com maior perda
ponderal. Os
sintomas de
ansiedade
moderaram a
relação entre afeto
positivo e adesão,
e depressão, e
ansiedade.
Petisco contínuo,
ingestão alimentar
compulsiva,
preocupação com
peso/forma
corpórea e
urgência negativa
foram mais
frequentes 24
meses pós-CBM
comparados a
momentos
precoces.
Psicopatologia
alimentar e CAP
correlacionam-se
positivamente com
ansiedade,
depressão, stress
e urgência
negativa.
Com 6 meses pósCBM, observou-se
no GR valores
significativamente
maiores para
contenção, forma,
preocupações com
o peso, depressão,
ansiedade e
comportamento de
CAP. Ainda no
GR, a ansiedade

Estados
emocionais
são cruciais
para adesão
às
recomendaç
ões
comportame
ntais.
Ensinar
habilidades
para
impulsionar
estados
positivos
pode auxiliar
pacientes no
alcance das
metas.

Observou-se
uma
tendência
crescente de
pacientes a
CAP e níveis
de
impulsividad
e ao longo
do tempo de
PO, além de
agir
impulsivame
nte quando
sob
emocionalida
de negativa
para explicar
a presença
de CPA.
O GR cursou
com
alimentação
mais
problemática
e sofrimento
psicológico
geral após
seis meses
de PO, o que
pode colocar
esses

38

reoperatória
(GR).

6 meses pósCBM.

Avaliar o perfil
psicológico de
pacientes de
um serviço
público de
CBM
antes e após o
procedimento.

281 pacientes
(83% mulheres),
64% casados.
Destes, 109
completaram as
avaliações antes
(T0) e até 23
meses PO (T1);
128 completaram
as avaliações em
T0 e de 24-59
meses PO (T2); e
44 em T0 e 60
meses PO (T3).

Comparar os
resultados
psicológicos e
de qualidade
de vida em
pacientes
submetidos à
CBM, com e
sem
complicações
no pósoperatório de 1
ano, bem como
complicações
precoces
versus
complicações
tardias.

365 pacientes
(80% mulheres)
matriculados no
TWH-BSP entre
mar/2010 e
nov./2015, com
média de idade
de 44,7 ± 10,0
anos, separados
em pacientes com
alguma
complicação (AC)
no PO e nenhuma
complicação (NC)
no PO de 1 ano.

A7

A8

avaliar
ansiedade,
depressão e
stress.
UPPS-P avaliar
comportame
nto
impulsivo.
Rep(eat)-Q avaliar
petisco.
Entrevista
semiestrutur
ada (dados
sociais,
demográficos
e
sentimentos
em relação
ao peso
e tamanho
corporal).
BDI e BAI –
avaliar
sintomas de
depressão
e ansiedade,
respectivame
nte.
ECAP avaliar
sintomas de
CAP.
Questionário
s
psicossociais
no pré e PO
de 1 ano.
Prontuários
dos
pacientes.
PHQ-9 avaliar a
gravidade
dos sintomas
depressivos.
GAD-7 avaliar
sintomas de
ansiedade.
SF36 avaliar a
qualidade de
vida nos
componentes
mentais
(SF36-MCS)

pós-CB e o
número de dias PO
com compulsão no
mês anterior foram
fatores preditores
significativos de
perda de peso.

pacientes em
maior risco
de piores
desfechos de
peso em
longo prazo.

Observou-se que,
ao analisar todos
os tempos de
avaliação, em
relação à
ansiedade,
depressão e
compulsão
alimentar, houve
redução de todos
os sintomas em
T1, com melhorias
significativas nos
primeiros 23
meses pós-CB. Em
T2 e T3 constatouse aumento de
todos os
indicadores de
ansiedade,
depressão e
compulsão
alimentar.
Após 1 ano PO:
pacientes tiveram
perda de peso
significativa. NC:
melhora
significativa em
PHQ-9, GAD-7,
SF36-MCS, SF36PCS. Os % de
pacientes com
depressão e
ansiedade tiveram
redução
significativa. AC:
melhora
significativa em
PHQ-9, GAD-7 e
SF36-PCS, mas
sem diferença em
SF36-MCS.
Mudança
significativa no %
de pacientes com
depressão; fato

Houve
impacto
transitório da
perda de
peso pela
CBM nos
sintomas de
ansiedade,
depressão e
CAP.
Avaliações
psicológicas
contínuas e
necessidade
de
intervenções
multiprofissio
nais,
independent
e da perda
de peso são
necessárias.
Pacientes
com
recuperação
descomplica
da tiveram
melhora
significativa
na
depressão,
ansiedade,
QV mental e
física.
Pacientes
com
complicaçõe
s PO tiveram
melhora
significativa
na
depressão,
ansiedade e
QV escore
físico.
Complicaçõe
s PO
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A9

A10

e físicos
(SF36-PCS).

ausente naqueles
com ansiedade.

143 pacientes do
grupo bariátrico
concluíram o
estudo (46,9%
GRDIYR, 51,0%
Sleeve, 1,4%
banda gástrica e
0,7% outro) e
tiveram níveis mais
elevados de apego
ansioso e mais
baixos de apego
evitador. Houve
importante
mudança no IMC
do grupo bariátrico
após 1 ano de PO,
independente do
sexo ou tipo de
cirurgia. O apego
ansioso e o apego
evitador não
previram mudança
no IMC durante 1
ano de PO.
O grupo bariátrico
foi bem-sucedido
na perda de peso
(redução de 27%
do peso préoperatório) após
10 anos de PO,
melhor do que os
escores de QVRS
basais. Entretanto,
a saúde mental
geral, o
neuroticismo,
senso de controle
e medo dos
escores de
intimidade tiveram
deterioração
significativa em
comparação com o
pré-operatório
após 10 anos de
CBM. Somente no
domínio físico do
SF-36 houve
melhora
significativa após
10 anos de PO.

Comparar os
estilos de
apego entre
pacientes
submetidos à
CBM e um
grupo controle
(eutróficos), e
explorar o
papel dos
estilos de
apego na
previsão da
perda de peso
pós-CBM em 1
ano de
seguimento.

390 pacientes,
divididos em:
Controle (n=195),
78,5% mulheres,
média de idade
38,33±11,04 anos
e IMC 24,47±2,9
kg/m2. Bariátrico
(n=195), 79%
mulheres, média
de idade
43,52±11,93 anos
e IMC 45,64±7,19
kg/m2.

ECR-R avaliar a
ansiedade
relacionada
ao apego e
evitação
relacionada
ao apego.

Avaliar a saúde
mental e o
funcionamento
psicológico de
pacientes
bariátricos
antes da
cirurgia, após 1
ano e após 10
anos de
seguimento, e
os comparar
com os
participantes
de um
programa
alimentar.

36 pacientes de
CBM (média de
idade de
45,58±9,82 anos,
86,1% mulheres)
e 34 participantes
de um programa
de perda de peso
(média de idade
de 57,28±10,85
anos, 64,7%
mulheres) foram
avaliados em 3
momentos: antes
da CBM, 1 ano
PO e 10 anos PO.

Foram
administrado
s aos
participantes
o inventário
de saúde
mental, o
neurótico, o
senso de
controle e o
medo das
escalas de
intimidade.
Junto com
essas
medidas
mentais e
psicológicas,
utilizou-se a
forma curta
de desfecho
médico (SF36).

dificultam
melhora
emocional e
na QV.
Os pacientes
bariátricos
relataram
maior apego
ansioso e
menor apego
evitador, o
que pode
refletir no
uso do
alimento
como meio
de regular as
emoções que
levam ao
ganho de
peso.
O estilo de
apego não
esteve
relacionado à
perda de
peso após a
CBM.
Observou-se
deterioração
da saúde
mental nos
pacientes
bariátricos
após 10 anos
de PO.
Dessa forma,
enfatiza-se a
importância
da
identificação
de um grupo
de risco
entre os
pacientes
bariátricos
para os quais
o
acompanha
mento
alimentar e
psicológico
pode ser de
crucial
importância.
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Caracterizar a
depressão e a
mudança dos
sintomas de
ansiedade; a
alteração do
uso de
medicamentos
antidepressivo
s e ansiolíticos;
e identificar
preditores de
melhora ou
piora dos
sintomas após
a CBM.

59 pessoas,
sendo 38 (64,4%)
com depressão,
08 (13,6%) com
ansiedade e 13
(22%) com
depressão e
ansiedade; média
de idade de
51±13 anos; 86%
mulheres; entre 3
e 6 meses de PO
de CBM.

PGIC autorrelato
de crença do
paciente
sobre a
eficácia
terapêutica
(piora/melhor
a dos
sintomas de
ansiedade e
depressão).
Medicamento
s - avaliação
do uso
(dose/frequê
ncia) como
inalterado,
aumentado,
diminuído,
descontinuad
o ou com
mudança na
classe.
Prontuários:
análise de
IMC, EP, PI,
%PEP,
diagnósticos
e
medicamento
s.

Das 21 pessoas
com ansiedade,
não houve
alteração
terapêutica em
62% e houve
redução
medicamentosa
em 24%. Os
sintomas de
ansiedade
melhoraram em
57%, pioraram em
14% e se
misturaram em
24%. Mesma dose
em 58% dos que
melhoraram os
sintomas, com
redução em 25%.
Das 51 pessoas
com depressão,
não houve
alteração na
farmacoterapia;
21% não
continuaram e 8%
reduziram.
Sintomas
depressivos
melhoraram em
67%; mistos em
20%; pioraram em
8% e inalterados
em 6%.

Avaliar até que
ponto a CBM
contribui para a
melhora dos
parâmetros
metabólicos
e da QV em
pacientes
submetidos
a duas
técnicas
cirúrgicas
distintas;
descobrir as
diferenças
entre os
resultados
pelas duas
intervenções e
esclarecer

80 pacientes (59
cirúrgicos e 21
candidatos),
média de idade
de 45,6±10,8
anos, 79%
mulheres,
separados em:
1 – GBP =
Bypass (n=43),
responderam a
avaliação durante
visitas PO (1 a ½
ano de PO);
2 – GSL = Sleeve
(n=16),
responderam a
avaliação no préoperatório;
3 – GPC = PréCBM (n=21).

SF-36 –
avaliar a
QVRS por
meio de
domínios
físico
e mental.
HADS –
avaliar o
nível de
ansiedade
(HADS-A) e
depressão
(HADS-D).
Avaliação
clínica e
cirúrgica –
tipo de CB,
uso de
medicações
(anti-

44% dos operados
não usavam
regularmente a
medicação e 39%
tinham
reduzido/interrompi
do a medicação
usual. GBP e GSL
tiveram melhora
metabólica;
redução do IMC
(28,4% no GBP e
31,0% no GSL);
pontuação de SF36 de 84 na saúde
física e 79 mental.
Resultados
significativos
comparados ao
GPC (38 na saúde
física e 43 mental).

A11

A12

Melhora dos
sintomas de
depressão e
ansiedade
na maioria
dos
pacientes
entre 3 e 6
meses de
PO.
Ansiolíticos e
antidepressiv
os foram
alterados em
1/3 dos
casos, com
redução ou
descontinuaç
ão da dose.
Houve
alteração de
fármacos em
20%, o que
pode refletir
absorção
comprometid
a. Em
90%
daqueles
que
melhoraram
os sintomas
de
ansiedade e
depressão
houve
interrupção
ou redução
de fármacos.
Os domínios
físico e
mental do
SF-36 foram
mais
elevados nos
pacientes ao
final de 1 ano
de PO em
comparação
ao GPC.
Houve
redução de
IMC e
parâmetros
metabólicos,
sem
diferenças
entre GBP e
GSL. A1c foi
considerada
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a relação entre
recuperação
metabólica e
QVRS.

A13

Avaliar
a
relação entre
imagem
corporal,
sintomas
depressivos e
perda de peso
em
uma
população pósCBM, com foco
no desejo por
cirurgia
de
contorno
corporal (CC).

590
pacientes
submetidos
à
CBM de out./2011
a
nov./2012,
81,2% mulheres,
separados em 3
grupos:
1-GD
-360
(62,4%) pacientes
que
desejavam
realizar a CC,
84,5% mulheres;
2- GND - 157
(26,6%) pacientes
que
não
desejavam a CC,
68,2% mulheres;
3-GR - 65 (11%)
que
haviam
realizado a CC,
93,8% mulheres.

hipertensivos
,
antidiabético
s,
antidislipidê
micos),
evolução do
IMC. Exames
bioquímicos
no pós-CB
de 1 ano:
A1c, glicose,
CT, HDL,
LDH e TG.
Calculou-se
o IAP.

Ansiedade em
20,6% GBP, 7,1%
GSL, 66,7% GPC.
Depressão 15,2%,
0%, 61,9%,
respectivamente,
sem diferença
entre GBP e GSL.
Ao comparar SF36, HADS-A e
HADS-D entre
GPC e bariátricos,
houve diferença
significativa em
todas as análises,
com pontuações
mais altas no SF36 e mais baixas
no HADS-A/D nos
operados. Houve
correlação positiva
entre A1c e SF-36
e, negativa entre
A1c e % de
redução de peso.

Banco
de
dados
prospectivo –
analisar as
característica
s
demográficas
e alterações
ponderais
antes
da
CBM, aos 12
e 24 meses
de PO, para
cálculo
de
IMC e suas
alterações,
%PEP,
%PPT.
Entrevista
sobre CC avaliar
o
desejo dos
pacientes à
CC ou se já
tinham sido
submetidos à
CC. QMC –
avaliar
as

O IMC antes préOP foi maior no GD
46,2kg/m2
em
comparação
ao
GND 44,1kg/m2 e
GR 43,9kg/m2. O
GR
teve
IMC
menor durante todo
seguimento.
A
perda de peso
(mudança no IMC e
PPT) foi maior no
GD comparado ao
GND. No GR, a
perda de peso foi
mais elevada. A
pontuação no QMC
foi maior no GD
(49,5) comparado
aos demais grupos,
a diferença entre
GND (30,1) e GR
(40,2)
foi
significativa. Houve
grande
preocupação com
a forma (>66): GD
em 15,7%; GND

o melhor
parâmetro
metabólico
capaz de
sinalizar as
mudanças na
QV. A CBM
ajuda a
melhorar a
QV do
paciente
obeso e a
reduzir o
sofrimento
psicológico.
A triagem
préoperatória e
o tratamento
de
depressão e
ansiedade
são
primordiais,
podendo
aumentar a
eficácia da
perda de
peso após
CBM e
melhorar a
QV.
O
GD
apresentou
escores
significativam
ente
mais
baixos nas
escalas de
avaliação da
aparência e
satisfação
com
a
imagem
corpórea e
mais
sintomas
depressivos.
O
GND
cursou com
taxas mais
baixas
de
sintomas
depressivos
e
uma
imagem
corporal mais
positiva. No
GD, o %PPT
foi
afetado
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A14

Comparar a
incidência de
TDM entre
pacientes
obesos graves
submetidos à
CBM e
controles com
obesidade
grave
pareados e,
examinar a
relação entre a
CBM e o risco

8.795 obesos
graves,
separados em: 1.
GCB: fizeram
CBM; média de
idade de 32,2±9,8
anos; 61,9%
mulheres; com
4,89±2,17 anos
de seguimento
(n=2.302).
2. GC: não
fizeram CBM
(controle); média

preocupaçõe
s
com
a
forma
corpórea.
QMREC
–
avaliar
aspectos
relacionados
à
autoimagem
corporal.
BDI-II
–
avaliar
sintomas de
depressão.

em 1,4% e GR em
10%,
resultados
significativos. Para
QMREC, o GD teve
pontuação de 2,58
na
aparência,
menor
significativamente
que GND (3,26) e
GR (3,23). GD teve
satisfação da área
corporal de 2,68
pontos,
significativamente
menor que GND
(3,22) e GR (3,14).
GND teve menor
pontuação
na
aparência (3,27) e
preocupação com
sobrepeso (2,41).
GD teve pontuação
maior (3,86) na
classificação
do
peso;
GR
significativamente
mais baixa com
3,24 pontos. No
BDI-II, a pontuação
foi maior no GD
(14,6), comparado
ao GND (9,1). O
GR teve 12,1, sem
diferença
significante entre
os grupos.

NHIRD foi
usado para
condução
dessa coorte
de 12 anos.
Pacientes
acompanhad
os até a
morte, ou
com
diagnóstico
de TDM, ou
o desfecho
que tiver

Os seguintes
resultados foram
encontrados: risco
de 1,70 vezes
maior de TDM no
GCB em
comparação ao
GC; o risco de
TDM aumentou
3,01 vezes com a
CB disabsortiva e
1,51 vezes com a
CB restritiva em
comparação ao

negativament
e
pelos
sintomas
depressivos
por meio da
avaliação da
aparência e
da satisfação
da
área
corporal. Há
diferenças
em relação à
satisfação
com
a
imagem
corporal
e
sintomas
depressivos
quando
comparamos
pacientes
pósbariátricos e
sem desejo
por CC. A
satisfação
com
a
imagem
corporal está
associada a
menos
sintomas
depressivos
nos
pacientes
submetidos à
CBM. Para
GD,
a
imagem
corporal é um
dos
mediadores
da
relação
entre %PPT
e sintomas
depressivos.
Obesos
graves
submetidos à
CBM tiveram
um risco
maior de
TDM do que
os controles,
com
incidência de
TDM de 4
anos de PO.
A má
absorção foi
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A15

A16

de TDM para
diferentes tipos
de cirurgia e
períodos de
observação.

de idade de
32,8±10,7 anos;
61,5% mulheres;
4,98±2,06 anos
de seguimento
(n=6.493).

ocorrido
primeiro.

GC; a incidência
de TDM aumentou
4 anos após CB
em comparação
com a incidência
no GC.

Avaliar, nos
primeiros 1 a 6
meses após a
CBM, o padrão
de mudança de
peso, sintomas
depressivos e
variáveis
psicossociais;
a relação entre
perda de peso
e sintomas
depressivos, e
identificar
correlatos e
preditores de
mudança PO
em pacientes
com sintomas
depressivos.

99 pacientes,
80% mulheres,
com média de
idade de
42,60±9,93 anos,
submetidos à
CBM pela técnica
banda gástrica
avaliados antes
da CBM e
mensalmente
(durante 6 meses)
após a CBM.

Investigar as
estratégias de
regulação
emocional (RE)
no préoperatório e
pós-operatório
de CBM e
fornecer
informações
sobre as
interações
entre RE,

45 pacientes
(76% mulheres),
média de idade
de 44,07±13,28
anos, 96%
austríacos.

IRSAD avaliar as
condições
econômicas
e sociais.
BDI-II –
avaliar os
sintomas
depressivos.
SF36 –
avaliar a
saúde física
percebida.
EAR –
avaliar a
autoestima.
IWQOL-lite avaliar a
experiência
de
estigmatizaç
ão
relacionada a
obesidade.
EDE-Q6 –
avaliar a
percepção
da imagem
corporal.
BECK-II –
avaliar a
gravidade
dos sintomas
depressivos.
SF-36avaliar a
qualidade de
vida
relacionada à
saúde.
IRE-EN –
avaliar as

Melhora
significativa de
peso, sintomas
depressivos e
variáveis
psicossociais
(insatisfação com a
IC, autoestima,
percepção de
estigmatização
baseada no peso e
saúde física
percebida) com 1 e
6 meses de PO.
Perda de peso
teve correlação
significativa com a
mudança nos
sintomas
depressivos com 1
e 6 meses de PO.
Insatisfação com
IC e autoestima
foram
responsáveis
parcialmente pela
mudança dos
sintomas
depressivos.
Em 6 meses de
PO, redução
significativa de
IMC, %PP (26%),
%PEP (32%).
Pacientes com
maior perda de
peso aplicaram a
estratégia de
expressão
controlada com
maior frequência
no PO quando

mais
importante
do que a
ingestão
alimentar
restritiva no
desenvolvim
ento de
TDM. A
associação
entre déficits
de
micronutrient
es e TDM
após CBM
requer
investigação
aprofundada.
Houve
melhora
significativa
dos sintomas
depressivos
após a CBM.
A
insatisfação
com a IC e a
autoestima
previram
mudança nos
sintomas de
depressão.
As
intervenções
direcionadas
à IC e
autoestima
podem
melhorar os
sintomas
depressivos
em pacientes
submetidos à
CBM.

A perda de
peso no pósOP conduz a
melhorias na
satisfação de
RE e bemestar mental.
O aumento
da satisfação
estava
relacionado a
menor
prejuízo e a
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sintomas
depressivos,
QVRS e perda
de peso no
PO.

A17

Identificar a
tolerância
alimentar e a
percepção da
imagem
corporal de
pacientes
submetidos à
cirurgia
bariátrica e
metabólica.

estratégias
de RE.
As
ferramentas
foram
avaliadas
antes da CB
e após 6
meses de
PO.

36 pacientes
adultos
submetidos à
CBM entre 6 e 18
meses; 40%
casados; 75%
mulheres.

Formulário
SE para
avaliar
característica
s
sociodemogr
áficas e
antropométri
cas. QTA –
avaliar a
qualidade da
alimentação
e tolerância
alimentar.
BSQ-34 –
avaliar o
grau de
preocupação
com forma
do corpo,
autodeprecia

comparado ao préOP e aos
pacientes com
menor perda de
peso. No pré-OP
graves prejuízos
nos sintomas
depressivos e na
QVRS, sendo que
após 6 meses de
PO houve melhoria
do bem-estar
geral. Não houve
melhora em
relação ao uso de
estratégias de RE,
porém, após 6
meses de PO, os
pacientes estavam
satisfeitos com sua
RE em
comparação ao
pré-OP (efeito
médio). Identificouse três grupos: 1)
mudança positiva
(n =14) que estava
insatisfeito no préOP, mas satisfeito
no pós-OP; 2)
metade da amostra
(n =23) ficou
satisfeita no préOP e pósOP(estável
positivo); 3) menor
grupo (n=8) que
permaneceu
insatisfeito.
Houve uma
redução de 31,8%
do IMC e do peso
corporal entre prée pós-CBM. 97,2%
tiveram
intolerância
alimentar no PO,
sendo vômito
(62,9%) e
dificuldade de
alimentar-se
(57,9%) os
sintomas mais
prevalentes.
Alimentos menos
tolerados: massas
(50,0%), carne
vermelha (35,3%),
pão (27,3%) e
arroz (22,2%).

comunicação
aprimorada
de emoções
negativas
como forma
de regulação
adaptativa.
Estratégias
para
aumentar
essa
satisfação
pode
consistir
numa
abordagem
promissora
para perda
de peso.
Torna-se
imprescindív
el treinar
pacientes em
RE,
encorajando
a confiança
no sentido de
serem
capazes de
controlar as
emoções
com sucesso
e aplicar
estratégias
RE
adaptativas
de forma
eficaz.
Pacientes
tiveram
intolerância
alimentar
significativa e
avaliação
negativa
sobre a auto
IC no PO. A
educação e o
acompanha
mento
nutricional
desde o préOP e a
contextualiza
ção das
representaçõ
es e
interpretaçõe
s
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Investigar as
mudanças na
percepção da
imagem
corporal em
pacientes
submetidos à
CBM,
avaliando a
acurácia/inacur
ácia na
estimativa do
tamanho
corporal e a
satisfação/insat
isfação
com os corpos
após a cirurgia.

A18

36 pacientes de
22 a 63 anos
submetidos à
CBM há no
máximo
sete anos; 88,9%
mulheres (M) e
11,1% homens
(H).

ção da
aparência
física e
presença de
insatisfação/
distorção da
IC. EFS –
avaliar qual
IC o paciente
se identifica
atualmente e
qual gostaria
de ter.

83,3% possuíam
insatisfação com a
IC e desejavam
diminuir a silhueta,
e 2,8% desejavam
aumentá-la. 85,2%
das mulheres
insatisfeitas e
queriam diminuir a
silhueta.

relacionadas
às
alterações no
corpo destes
indivíduos
são
fundamentais
para
adequada
intervenção
profissional.

EFS avaliar qual
imagem o
paciente se
identifica
atualmente e
qual imagem
ele gostaria
de ter.
Escala
composta de
silhuetas de
ambos os
sexos e
médias de
IMC entre
12,5 e 47,5
kg/m². Para a
construção
do grau de
insatisfação
com a
imagem
corporal foi
calculada a
diferença do
IMC
desejado e o
IMC atual
(kg/m²).

A média de
distorção foi
positiva
(6,43kg/m²) e
insatisfação
negativa (6,91kg/m²).
87,5%M e 100%H
se viam maiores
do que realmente
eram. 85,3%M e
50%H desejavam
diminuir a silhueta.
11,8%M e 50%H
gostaram do
resultado PO
(tamanho da
silhueta). A média
de insatisfação de
M (-7,03kg/m2) e H
(-5,0kg/m²), foi
negativa e a média
da distorção
positiva para M
(6,60kg/m²) e H
(3,72kg/m²). O
maior nível de
insatisfação com
IC foi no PO até 6
meses, seguido de
12-24 meses e 24
meses. A distorção
da IC foi maior no
grupo com 12-24
meses de pós-OP,
seguido de 6-12
meses e 24
meses.

Observou-se
que a
maioria das
pessoas se
via maior do
que
realmente
era e
gostaria de
ter uma
silhueta
menor.
Quanto à
satisfação
com o
tamanho da
silhueta,
apenas
11,8% das
mulheres
gostaram do
resultado
pós-OP,
enquanto
que entre os
homens
houve 50%
de
satisfação.
Embora o
IMC tenha
reduzido
significativam
ente após
CBM, a
maioria dos
pacientes
estava
insatisfeita
com o peso
corporal,
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percebendoo maior do
que
realmente
era,
inacurácia
perceptiva.
Legenda: CBM-cirurgia bariátrica e metabólica. OP- operatório. PO-pós-operatório. IMC-índice de massa
corporal. HAS-hipertensão arterial sistêmica. TCA-transtorno de compulsão alimentar. TAG-transtorno de
ansiedade generalizada. BAI-inventário Beck de ansiedade. BDI-inventário de depressão de Beck. ASSISTteste de triagem do envolvimento com álcool, cigarro e outras substâncias. ED-15-eating disorder-15.
EADS-21-escala de ansiedade, depressão e stress-21. UPPS-P-escala do comportamento impulsivo.
QACAP-questionário de avaliação de comportamentos alimentares problemáticos. CAP-comportamentos
alimentares problemáticos. ECAP-escala de compulsão alimentar periódica. AF-atividade física. LOT-R-Life
Orientation Test–Revised. PANAS-Escala de afetos positivo e negativo. HADS-escala hospitalar de
ansiedade e depressão. IPAQ-questionário internacional de atividade física. BSSQ-questionário de
autogestão comportamental para cirurgia bariátrica. Rep(eat)-Q-questionário de alimentação repetitiva.
PHQ-9-questionário de saúde do paciente. GAD-7-escala de transtorno de ansiedade generalizada de 7
itens. SF36-questionário de qualidade de vida SF-36. TWH-BSP-programa de cirurgia bariátrica do hospital
do oeste de Toronto. QV-qualidade de vida. QVRS-qualidade de vida relacionada à saúde. ECR-R-escala
experience in close relationship-reduzida. MHI-inventário de saúde mental. NEO-FFI-inventário dos cinco
fatores NEO. ECAP-escala de compulsão alimentar periódica. PGIC-escala de impressão global de
mudança do paciente. EP-excesso de peso corporal. %PEP-percentual de perda do excesso de peso.
%PPT- percentual de perda de peso total. PI-peso ideal. HA1c-hemoglobina glicada. CT-colesterol total.
HDL-lipoproteína de alta densidade. LDH-lipoproteína de baixa densidade. TG-triglicérides. IAP-índice
aterogênico plasmático. CC-cirurgia de contorno corporal. CP-cirurgia plástica. QMC- questionário de
mudança corporal. QMREC - questionário multidimensional de relações eu-corpo. TDM-transtorno
depressivo maior. IRDAD- índice de vantagens e desvantagens socioeconômicas relativas. EAR- escala de
autoestima de Rosenberg. IWQOL-lite- questionário de impacto do peso na qualidade de vida. EDE-Q6questionário de investigação de transtornos alimentares. IRE-EN-inventário de regulação de emoções para
emoções negativas. QTA- Questionário de avaliação da qualidade da alimentação e tolerância alimentar.
BSQ-34-questionário de forma corporal. EFS - escala de silhuetas corporais.
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RESUMO: Introdução: O exercício de endurance, ou exercício de resistência, está
relacionado a atividades que podem variar de poucos minutos até várias horas. O
objetivo deste tipo de exercício é aumentar a capacidade aeróbia do indivíduo, como
também a possibilidade no aumento de potência. Assim, como estratégia em evitar a
queda de performance no endurance, alguns recursos ergogênicos ou alguns
mecanismos que atuam na melhora do desempenho no exercício físico vem sendo
bastante utilizados. Dentre alguns recursos ergogênicos está a cafeína, em que sua
utilização tem a capacidade de promover diversos efeitos no corpo humano, sendo
alguns destes a estimulação do sistema nervoso central (SNC), a atuação no sistema
músculo esquelético e cardíaco e algumas alterações hormonais. Objetivo: avaliar os
efeitos ergogênicos que a suplementação de cafeína pode trazer para o treinamento
do atleta que busca a melhora de sua performance no esporte de endurance.
Metodologia: se trata de uma revisão narrativa simples da literatura, onde se utilizou
como fontes de busca de artigos científicos as bases de dados como PubMed, Scielo,
Lilacs, Medline e também trabalhos acadêmicos como teses e dissertações. A seleção
dos artigos e trabalhos obedeceu ao critério de 10 anos de publicação, sendo de 2010
e 2020, onde o inglês, português e espanhol foram as línguas compostas. Conclusão:
doses acima de 6,5 mg/kg pode não potencializar efeitos na evolução no
condicionamento físico e de performance de indivíduos que praticam esportes de
caráter mais aeróbico, enquanto que para doses de até 6 mg/kg podem trazer melhora
nestes parâmetros. Já para esportes com características anaeróbicas, a cafeína não
mostrou resultados significativos, salvo para estudos em que houve a associação de
cafeína com uma porcentagem de carboidratos, onde houve certa melhora na
resistência e força muscular.
PALAVRAS-CHAVE:
Treinamento.

Cafeína;

Desempenho;

Suplementação;

Endurance;

ABSTRACT: Introduction: Endurance exercise, is related to activities that can range
from a few minutes to several hours. The objective of this type of exercise is to increase
the individual's aerobic capacity, as well as the possibility of increasing power. Thus,
as a strategy to avoid a decrease in endurance performance, some ergogenic
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resources or some mechanisms that act to improve performance in physical exercise
have been widely used. Among some ergogenic resources is caffeine, in which its use
has the ability to promote various effects on the human body, some of which are
stimulation of the central nervous system (CNS), action on the musculoskeletal and
cardiac system, and some hormonal changes. Objective: evaluate the ergogenic
effects that caffeine supplementation can bring to the training of the athlete seeking to
improve their performance in endurance sports. Methodology: it is a simple narrative
review of the literature, where databases such as PubMed, Scielo, Lilacs, Medline and
academic works such as theses and dissertations were used as search sources for
scientific articles. The selection of articles and works followed the criterion of 10 years
of publication, being 2010 and 2020, where English, Portuguese and Spanish were the
languages composed. Conclusion: doses above 6.5 mg/kg may not potentiate effects
on the evolution of physical conditioning and performance of individuals who practice
more aerobic sports, while doses of up to 6 mg/kg may improve these parameters. As
for sports with anaerobic characteristics, caffeine did not show significant results,
except for studies in which there was an association of caffeine with a percentage of
carbohydrates, where there was some improvement in endurance and muscle
strength.
KEYWORDS: Caffeine; Performance; Supplementation; Endurance; Training.
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1. INTRODUÇÃO

O exercício de endurance, ou exercício de resistência, está relacionado a
atividades que podem variar de poucos minutos até várias horas. O objetivo deste tipo
de exercício é aumentar a capacidade aeróbia do indivíduo, como também a
possibilidade no aumento de potência. Nesse mesmo sentido, o exercício de
endurance possibilita o indivíduo a manter certo nível de desempenho durante um
determinado período da atividade (IDE et al., 2010; PERRONI, MOURA e PANZA,
2018).
O Decatlo, Triatlo, Decatlo e a Corrida de aventura, dentre as maratonas, são
exemplos de esportes de endurance que a capacidade aeróbica é aumentada, e isso
pode levar a adaptações metabólicas e fisiológicas, principalmente em situações onde
pode haver mudanças ambientais como calor, frio e chuva, e também cansaço e
fadiga, o que pode vir a ter um desbalanceamento no metabolismo energético e na
nutrição. Por isso, o indivíduo que pratica atividades de endurance, para não ter queda

no desempenho ou até mesmo se lesionar diante destas alterações, precisa ser
motivado intrinsecamente para prosseguir no exercício (PERRONI, MOURA e
PANZA, 2018; OLIVEIRA et al., 2015).
Assim, como estratégia em evitar a queda de performance no endurance,
alguns recursos ergogênicos ou alguns mecanismos que atuam na melhora do
desempenho no exercício físico vem sendo bastante utilizados. Dentre alguns
recursos ergogênicos está a cafeína, em que sua utilização tem a capacidade de
promover diversos efeitos no corpo humano, sendo alguns destes a estimulação do
sistema nervoso central (SNC), a atuação no sistema músculo esquelético e cardíaco
e algumas alterações hormonais. Durante muito tempo a cafeína vem sendo utilizada
agudamente com o objetivo de reduzir a fadiga no exercício de endurance,
contribuindo dessa forma para aumento no rendimento em atividades de duração
prolongada (FRANÇA et al., 2015; RAMOS, 2016).

Desta forma, a presente pesquisa é de grande importância para a ciência com
o propósito de contribuir para a melhora esportiva de atletas que buscam aumentar
sua performance de acordo com sua modalidade atlética. O presente estudo poderá
trazer subsídios para futuros profissionais que pretendem trabalhar com o esporte de
alto rendimento.
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O objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos ergogênicos que a

suplementação de cafeína pode trazer para o treinamento do atleta que busca a
melhora de sua performance no esporte de endurance.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa se trata de uma revisão narrativa simples da literatura. As buscas
foram realizadas nas bases de pesquisas PubMed, Scielo, Lilacs. Também foram
utilizadas teses e dissertações, onde a busca se deu em repertórios de universidades
federais. Foram inclusos artigos originais e alguns artigos de revisão que possuíssem
grande relevância para a composição deste estudo, bem como compêndio de
entidade, também de grande relevância no assunto. Para auxílio na busca de artigos
científicos e trabalhos universitários foram utilizados descritores como: cafeína,
endurance, performance, desempenho, suplementação e treinamento. Foram
excluídos artigos que possuíssem mais de 10 anos de publicação, ou seja, que foram

publicados antes de 2010, salvo artigos que possuíssem grande relevância ao assunto
desta pesquisa, podendo assim serem utilizados. Tanto os trabalhos acadêmicos
como os artigos, foram pesquisados nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola.

3. O ENDURANCE E SEUS EFEITOS

A melhora do rendimento em esportes de resistência, ou endurance, pode
trazer muitos benefícios para atletas, porém, depende de muitos de vários fatores,
como parâmetros fisiológicos, antropométricos e outros fatores específicos da
modalidade do esporte. Neste sentido, Vaquero-Cristóbal et al. (2019), realizaram um
estudo longitudinal de 11 semanas de treinamento pré-competição, onde avaliaram
resultados antropométricos de ultramaratonistas com idades entre 30 e 50 anos. Eles
encontram

como

resultados

redução

em

todas

as

dobras

cutâneas,

e

consequentemente o percentual de gordura, uma redução na massa muscular, mas
nada significativo, o que é de se esperar um treinamento aeróbio. Já no estudo de
Camacho-Cardenosa et al. (2020), foi realizado um acompanhamento com 24
jogadores de jogos coletivos, onde foram separados em três grupos, sendo grupos
controle, hipóxia e normóxia. Estes realizaram testes de ciclosimulador, testes de
saltos, sprints e Yo Test. Os resultados mais significativos foram verificados no grupo
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com a capacidade de oxigênio reduzida (feita em laboratório), onde após as sessões

de treinamento houve redução do lactato sanguíneo deste grupo, houve melhora no
pico de frequência cardíaca, melhora do volume máximo de oxigênio (VO2máx) e
também melhora da potência máxima e número de sprints.

4. CAFEÍNA E SEU MECANISMO DE AÇÃO

A cafeína é uma substância que está presente no grupo de compostos
lipossolúveis denominados metilxantinas e sua composição química é 1,3,7trimetilxantina um importante estimulante do SNC que pode ser encontradas em
diversos tipos de infusões como o café, chá, bebida energéticas, como também pode
ser administrado com cacau (FRANÇA et al., 2015; CHUANG et al., 2018). A cafeína
possui está função de estimulante do SNC devido a possuir baixa ligação com
proteínas plasmáticas e também pela alta solubilidade lipídica, e por isso consegue
facilmente chegar a todos os tecidos, principalmente o nervoso (ANNUNCIATO et al.,

2009). Antes de explicar o metabolismo da cafeína, é necessário mostrar a ação de
um neurotransmissor conhecido como adenosina. De acordo com Annunciato et al.
(2009) e Teixeira (2015), a adenosina é uma molécula sinalizadora intra e extracelular,
sendo classificada como neuromodulador pré e pós sináptico, e ao se ligar em seus
receptores A1 (ao que tem mais afinidade) e ao A2A no encéfalo, inibe a ligação de
outros neurotransmissores como noradrenalina, dopamina, acetilcolina, glutamato e
Ácido gama-aminobutírico (GABA) do receptor D1, ou seja, ocorre redução dos níveis
de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc), e assim diminuindo a taxa de disparo
neuronal. Colombo (2014) salienta que, os receptores neuronais de dopamina D1
promovem uma excitação neuronal por meio da propagação de um impulso elétrico,
devido a estarem ligados a uma proteína de membrana do tipo G, e por isso ocorre a
abertura dos canais iônicos de cálcio nos neurônios pré-sinápticos e, assim, gera
despolarização na membrana dos neurônios pós-sinápticos, ou seja, ocorre uma ação

contrária à da adenosina. No geral, adenosina promove um efeito de calma, enquanto
neurotransmissores como noradrenalina e dopamina promovem efeito excitatório.
Nesse sentido, Teixeira (2015) mostra como ocorre o metabolismo
propriamente dito da cafeína e seu efeito principal. Por meio de um processo
enzimático microssomal hepático, ocorre a catalisação da forma química da cafeína
1,3,7-trimetilxantina, onde é gerado os metabólitos paraxantina, teofilina e teobromina,
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sendo a paraxantina e a teofilina encontras em maiores concentrações. Tarnopolsky

(2010) apresenta a cafeína como sendo um antagonista dos receptores de adenosina
em diversos tecidos como o cérebro, músculo esquelético e tecido adiposo. Dessa
forma, Teixeira (2015) mostra que a cafeína se liga nos receptores A1 e A2A
impedindo a ligação de adenosina, e assim permite a ligação dos neurotransmissores
acetilcolina, glutamato e dopamina nos seus respectivos receptores, promovendo
dessa maneira um mecanismo de estado de alerta, ou seja, um efeito
psicoestimulante em todos os tecidos ligantes. Um esquema na figura 1 mostra a
ligação da cafeína nos receptores A1 e A2A, estimulando a enzima adenilato ciclase
a realizar a conversão de adenosina tri fosfato (ATP) em AMPc, permitindo a abertura
dos canais de cálcio, gerando assim um estímulo de alerta (JESSÉ, 2016).
Figura 1 – Mecanismo de ação da cafeína sobre a adenosina e seus receptores

Fonte: Jessé (2016).

5. CAFEÍNA E ENDURANCE

A cafeína vem sendo utilizada como um suplemento ergogênico por muitos
atletas que praticam esportes de endurance, devido ao ganho em melhora de
rendimento nos seus treinos. Soares (2015), em concordância com Poli et al. (2016),
mostra na figura 2 alguns efeitos da suplementação de cafeína e como a sua utilização
pode ser benéfica.
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Figura 2 – Fatores influenciados pela cafeína que aumentam o desempenho físico

Fonte: Soares (2015).

Os efeitos produzidos pela utilização da cafeína ficam bem evidente de acordo
com o trabalho realizado por Potgieter, Wright e Smith (2018), onde 26 atletas de triatlo

foram recrutados para o estudo com a suplementação de cafeína, sendo 14 homens
e 12 mulheres. Para evitar possíveis efeitos que pudessem contribuir para atletas que
já fizessem a utilização de cafeína, foi solicitado que ficassem sem a ingestão da
mesma por 14 dias antes do início da pesquisa e também que evitassem exercícios
exaustivos 48 horas até iniciar os testes. Os atletas foram submetidos à
suplementação de 6mg/kg de cafeína e às provas de natação, ciclismo e corrida. Os
resultados foram bem evidentes quando se comparou a suplementação de cafeína
com o placebo. Em ambas as provas os atletas tiveram melhora no tempo de
conclusão, tanto os homens quanto as mulheres. Bello et al. (2019), também em seu
estudo duplo cego, demonstraram resultados positivos para a suplementação de
cafeína. Foram selecionados 24 jogadores de futebol profissional da primeira divisão,
sendo 14 mulheres e 10 homens com idades entre 19 a 21 anos. Foram orientados a
se abster de cafeína e exercícios intensos por 24 horas. Os jogadores foram
submetidos a quatro teste em que houve a suplementação de 275mg de placebo (teste

1), 275mg de TeaCrine (teste 2), uma combinação de 125mg de TeaCrine e 150mg
de cafeína (teste 3) e 275mg de cafeína (teste 4), ambos 30 minutos antes dos testes.
Os resultados para este estudo mostraram que tanto para a cafeína isolada como para
a combinação da mesma com a TeaCrine houve melhora do rendimento dos
jogadores com relação a exaustão, ou seja, foi possível que os jogadores prolongass
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em o tempo de execução dos testes. O resultado isolado de TeaCrine não teve o

mesmo efeito, mostrando assim que quando combinado com a cafeína, esta foi que
contribuiu para a melhora no rendimento dos jogadores. A figura 3 apresenta parte
dos resultados do estudo de Silva et al. (2015), em que 50 universitários do curso de
medicina realizaram um teste ergométrico onde acrescentavam cargas na bicicleta a
cada dois minutos até que não aguentassem manter 70 rpm. É possível verificar uma
pequena melhora no tempo de exaustão quando suplementados com 6 mg/kg 40
minutos antes do teste.
Figura 3 – Tempo final até a exaustão do teste aplicado

Fonte: Silva et al. (2015).

6. CAFEÍNA, FADIGA E FUNÇÃO COGNITIVA

De acordo com os estudos de Suvi et al. (2017) e de Fett et al. (2018), os
principais resultados encontrados em decorrência dos testes realizados com os
indivíduos recrutados, foi a evidente melhora na percepção de fadiga muscular no que
diz respeito à exaustão e potência. Em ambos os estudos foram avaliadas outras

variáveis como efeito térmico diante da suplementação de cafeína, nível de ativação
cortical, lactato sanguíneo, frequência cardíaca, dentre outros parâmetros. Porém,
como descrito em seus estudos, para estes parâmetros não houve significativa
alteração pela cafeína. Azevedo et al. (2016) também mostraram com seu estudo,
onde oito indivíduos foram submetidos a suplementação de 5mg/kg de cafeína cerca
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de 90 minutos antes de um teste cicloergométrico, que o nível de fadiga mental ou

humor dos indivíduos melhoram após o teste. Ainda se tratando de respostas
relacionadas à cognição e funcionalidade diante da suplementação de cafeína, um
estudo duplo-cego proposto por Waer et al. (2021), onde 19 mulheres de meia idade
foram submetidas a alguns testes. Inicialmente, antes da aplicação dos testes, foi
pedido para que as mulheres envolvidas não consumissem cafeína pelo período de
18 horas e também que evitassem exercícios intensos por 48 horas. Foram realizados
quatro testes a cada quatro dias. Os testes propostos foram os seguintes: 1)
resistência muscular de membros inferiores, onde as mulheres tinham ficar com os
braços cruzados ao peito e fazer o máximo de movimentos de sentar e levantar em
um tempo de 30 segundos; 2) mobilidade funcional realizado pelo teste Timed Up and
Go, onde as mulheres tinham de se levantar de uma cadeira, caminhar um percurso
de três metros, virar e voltar para a posição sentada no menor tempo possível; 3)
resistência aeróbia, onde foi realizado o teste do passo de dois minutos em que era
necessário elevar cada joelho a um ponto em que a patela ficasse alinhada à crista

ilíaca; 4) desempenho cognitivo, em que foi avalizado o tempo de ação e reação, onde
as mulheres se sentaram cerca de 0,5 metros da tela de um computador e fixaram os
olhos ao centro, pois foi apresentado na tela um quadrado branco para que fixassem
o olhar, e logo após um quadrado preto por 50 milissegundos, e assim foi solicitado
que apertassem uma tecla específica do teclado o mais rápido possível com a mão
preferida. Todos os testes foram realizados utilizando placebo e suplementação de
cafeína com doses de 100mg como baixa e 400mg como alta. Os resultados para este
estudo demonstraram que tanto para doses de cafeína baixa e alta houve melhora em
todos os parâmetros avaliados, tendo melhora significativa em doses maiores (400mg)
no que diz respeito a resistência muscular de membros inferiores e superiores,
mobilidade funcional, resistência aeróbia, habilidades motoras, e principalmente, nas
funções cognitivas, relacionadas a tempo de reação, atenção, vigilância e memória
em mulheres de meia-idade.

A tabela 1 são mostrados alguns resultados em exercícios aeróbicos que
mostram os efeitos da utilização de cafeína como recurso ergogênico em atletas
amadores e profissionais de futebol, um esporte que apresenta características tanto
aeróbicas quanto anaeróbia.
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Tabela 1 – Efeitos da suplementação de cafeína em testes específicos para esportistas amadores e profissionais de futebol
Autores

População

Idade (média)

Intervenção

Parâmetro avaliado

Conclusão

Astorino et al
(2012)

15 atletas universitárias do
sexo feminino jogadoras
de futebol

19,5 anos

1,3 mg/kg de cafeína ofertada pela
bebida energética Redbull
(255 mL)60 minutos antes dos testes

Tempo de Sprint

⊥ Tempo de Sprint

Guttierre et al
(2013)

20 adolescentes do sexo
masculino jogadores de
futebol

16 anos

7,2 mg/kg de bebidas esportivas com
cafeína 20 minutos antes e a cada 15
minutos durante o teste

Glicose sanguínea
Lactato sanguíneo
Cafeína plasmática
Ácidos graxos livres
Cafeína na urina

↑ Glicose sanguínea
↑ Lactato sanguíneo
↑ Cafeína plasmática
⊥ Ácidos graxos livres
⊥ Cafeína na urina

14 anos

6 mg/kg de cafeína ofertada em
cápsulas 60 minutos antes dos
testes

Frequência cardíaca

⊥ Frequência cardíaca

21 anos

3 mg/kg de cafeína ofertada por
bebidas energéticas 60 minutos
antes dos testes

Frequência cardíaca

⊥ Frequência cardíaca

25,4 anos

6 mg/kg de cafeína ofertada em
cápsulas 3 horas após os testes

⊥ Teste de Sprint de 30
metros repetidos
⊥ TSP
⊥ TPF

23 anos

Solução de 5 mg/kg de cafeína +
20% de carboidrato 60 minutos antes
dos testes

Teste de Sprint de 30 metros
repetidos
TSP
TPF
TSP em 1,3 e 5 minutos
após um estímulo de
condicionamento

21,5 anos

6 mg/kg de cafeína ofertadas em
cápsulas 60 minutos antes dos testes

TSP
Tempo de reação
Tempo de fadiga

↑ TSP
⊥ Tempo de reação
↑ Tempo de fadiga
⊥ Sprint de 20 metros
↑ TSP
↑Yo-Yo RI1
↑ Sprint 20 metros
↑ Agilidade
↑ TSP
↑ Yo-Yo RI1

Jordan et al (2014)

Lara et al (2014)

Andrade-Souza et
al (2015)
Guerra Junior et al
(2018)
Apostolidis et al
(2019)

17 adolescentes do sexo
masculino jogadores de
futebol de elite
18 atletas semiprofissionais de futebol do
sexo feminino
11 atletas amadoras de
futebol do sexo masculino
12 atletas de futebol
profissional do sexo
masculino
20 atletas de futebol do
sexo masculino baixa
(n=9) e altamente (n=11)
responsivos à cafeína

Ranchordas et al
(2018)

10 atletas universitários de
futebol do sexo masculino

19 anos

200 mg (2,7 mg/kg) de cafeína
ofertada em chicletes 5 minutos
antes dos testes

Sprint de 20 metros
TSP
Yo-Yo RI1

Ellis et al (2019)

15 adolescentes do sexo
masculino jogadores de
futebol

16 anos

3 mg/kg de cafeína ofertada em
cápsulas 60 minutos antes dos
testes

Sprint de 20 metros
TSP
Yo-Yo RI1

↑ TSP

↑: Resultado estatístico evolutivo; ⊥ Sem resultados estatísticos significantes; TSP: Teste de salto em plataforma; Yo-Yo RI1: Teste de recuperação

intermitente Yo-Yo Nível 1; TPF: Teste de passe de futebol.
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De acordo com os estudos apresentados na tabela 1, é possível notar que,

diante da suplementação de cafeína, os resultados mais promissores foram na
potência muscular de membros inferiores em que os atletas de futebol realizaram
testes de salto em uma plataforma, que é possível verificar nos estudos de Apostolidis
et al. (2019), Guerra Junior et al. (2018), Ellis et al. (2019) e Ranchordas et al. (2018),
e também no tempo de fadiga em que os atletas realizaram testes como Teste de
recuperação intermitente Yo-Yo Nível 1 (Yo-Yo RI1). Ainda para corroborar com os
resultados dos estudos apresentados na tabela 1, a revisão sistemática com metaanalise de Rodrigues et al. (2020) e também no estudo randomizado de Degrandis,
Barreto David e Lima Alberton (2019), demonstraram que o consumo de bebidas
fontes de cafeína ou a própria suplementação de cafeína, foi capaz de promover
melhora no desempenho de atletas no que diz respeito nas suas características
aeróbias, como por exemplo melhora no limiar anaeróbio e no retardo da fadiga central
e periférica.

7. CONCLUSÃO

Se conclui com este estudo que suplementação de cafeína tanto por bebidas
energéticas quanto por cápsulas isoladas acima de 6,5 mg/kg pode não potencializar
efeitos na evolução no condicionamento físico e de performance de indivíduos que
praticam esportes de caráter mais aeróbico, enquanto que para doses de até 6 mg/kg
podem trazer melhora nestes parâmetros. Já para esportes com características
anaeróbicas, a cafeína não mostrou resultados significativos, salvo para estudos em
que houve a associação de cafeína com uma porcentagem de carboidratos, onde
houve certa melhora na resistência e força muscular, porém são necessários mais
estudos

para

se

verificar

maiores

efeitos

evolutivos

de

performance

e

condicionamento físico.
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RESUMO: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no
mundo e no Brasil são responsáveis por 27,7% dos óbitos. Os objetivos deste trabalho
são esclarecer a população sobre os fatores de risco para as DCVs, esclarecer sobre
o potencial deletério dessas doenças e promover a saúde incentivando adoção de
hábitos de vida saudáveis. Foram conduzidas anamneses dirigidas, aferição de
pressão arterial, glicemia capilar e orientações individuais. No dia seguinte foram
realizadas palestras dirigidas à população para disseminar informações de maneira
acessível sobre os fatores de risco e formas de prevenção de DCV, como hábitos de
vida, alimentação e exercício físico. Foram atendidos 70 pacientes, dos quais 52,86%
eram homens, 40% eram hipertensos confirmados, 6,15% apresentaram pressão
arterial elevada durante o evento, mas não possuíam diagnóstico e 60%
apresentavam sobrepeso ou obesidade. O fator de risco mais prevalente foi a história
familiar positiva para doença cardiovascular, relatada por 58,57%. O menos
prevalente foi o tabagismo, identificado em 20% dos pacientes. Foram feitas
orientações caso-a-caso, além de esclarecimento de dúvidas nos dois dias do evento.
PALAVRAS-CHAVE: Doenças cardiovasculares; Prevenção; Promoção da Saúde.
ABSTRACT: Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death in the
world and in Brazil are responsible for 27.7% of deaths. The objectives of this work are
to inform the population about the risk factors for CVD, to clarify the deleterious
potential of these diseases, and to promote health by encouraging the adoption of
healthy lifestyle habits. Targeted anamneses, blood pressure measurement, capillary
glycemia, and individual orientations were conducted. On the following day, lectures
were given to the population to disseminate information in an accessible way about the
risk factors and ways to prevent CVD, such as lifestyle, diet, and physical exercise. 70
patients were seen, of which 52.86% were men, 40% were confirmed hypertensive,
6.15% had high blood pressure during the event but no diagnosis, and 60% were
overweight or obese. The most prevalent risk factor was a positive family history of
cardiovascular disease, reported by 58.57%. The least prevalent was smoking,
identified in 20% of the patients. There were case-by-case orientations, as well as
clarification of doubts during the two days of the event.
KEYWORDS: Cardiovascular Diseases, Prevention, Health Promotion.
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1. JUSTIFICATIVA

As doenças cardiovasculares lideram entre as causas de mortalidade em todo
mundo e no Brasil são responsáveis por 27,7% dos óbitos, atingindo 31,8% quando
são excluídos os óbitos por causa externas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; THEME
FILHA et al., 2013). Sendo assim, a prevenção é um ponto chave para mudar esse
panorama

sombrio

(GBD

2013

MORTALITY

AND

CAUSES

OF

DEATH

COLLABORATORS, 2015; MASSA; DUARTE; FILHO, 2019).
Iniciativas como o dia mundial do coração e o dia mundial da hipertensão
(VIECHINESKI et al., 2021) realizados por nosso grupo de estudos podem resultar na
redução da incidência dessas doenças. O envolvimento de profissionais e alunos da
área de saúde nesse processo ajuda a reforçar a importância da prevenção não
apenas na comunidade, mas também no próprio meio acadêmico. Proporcionam uma
oportunidade para complementar a orientação daqueles que fazem tratamento e
orientar os que necessitam de acompanhamento médico. Além disso, a participação

nesses eventos desperta o interesse acadêmico a respeito desse importante tema e
consequentemente abre caminho para o interesse em pesquisa (RIBEIRO; COTTA;
RIBEIRO, 2012).

2. OBJETIVOS

Incentivar hábitos de vida saudáveis no contexto das doenças cardiovasculares
por meio da educação da população sobre os fatores de risco e complicações
associadas; dessa forma, obter um impacto positivo na incidência de DCV na
comunidade.

3. METODOLOGIA

O evento foi dividido em duas etapas. A 1ª etapa foi realizada no Complexo
Ambiental Governador Manoel Ribas em Ponta Grossa - PR no dia 18/10/2019 das
15h às 18h. Consistiu em atendimento à população por meio de anamnese dirigida
básica, avaliação da glicemia capilar, aferição da pressão arterial, orientações básicas
relacionadas aos problemas encontrados.
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A 2ª etapa ocorreu no dia 19/10/2019 das 9 às 12 horas. Realizada no grande

auditório do campus central, foi constituída por 4 palestras dirigidas à população e
acadêmicos da área de saúde com objetivo de esclarecimentos e orientações a
respeito das doenças cardiovasculares, focando principalmente na prevenção dessas
doenças.
Foram apresentadas as palestras “Desmistificando os fatores de risco para
doenças cardiovasculares”, “Hábitos de vida saudáveis para a promoção de saúde”,
“Exercício físico quando e como fazer”, “Alimentação saudável com graça e sabor”
pelos acadêmicos participantes da liga acadêmica intitulada Liga de Prevenção de
Diabetes

e

Doenças

Cardiovasculares

e

por

nutricionistas

convidadas.

Posteriormente a discussão foi moderada pelo professor coordenador da liga.

4. RESULTADOS

Durante o primeiro dia de evento participaram 70 pacientes, sendo 33 (47,14%)

mulheres e 37 (52,86%) homens. A média de idade foi de 52,12 anos entre as
mulheres e 53,62 anos entre os homens. A média de peso entre as mulheres foi de
71,06 kg e entre os homens foi de 79,41 kg. Em relação a altura, a média entre as
mulheres foi de 160,58 cm e a dos homens foi de 166,58 cm (quadro 1).
Dentre esses pacientes, 26 (34,1%) relataram o uso de medicamentos para
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 13 (18,57%) informaram apresentar alterações
no perfil lipídico, 16 (22,86%) apresentavam diagnóstico de alguma doença
cardiovascular e 41 (58,57%) relataram história familiar positiva para doenças
cardiovasculares. Em relação aos hábitos de vida, 18 (26,09%) faziam uso de bebidas
alcoólicas, 15 (20%) eram tabagistas, 20 (28,57%) consumiam alimentos com
quantidade exagerada de sal e 37 (52,8%) sentiam-se nervosos/estressados
frequentemente (quadro 1).
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Quadro 1 – Resultados

Variável

Homens

Mulheres

Número de participantes

37 (52,86%)

33 (47,14%)

Média de peso

79,41kg

71,06 kg

Média de altura

166,58 cm

160,58 cm

Fatores de risco

Sim

Não

Uso de medicamento antihipertensivo

26 (34.1%)

44 (65.9%)

Dislipidemia

13 (18,57%)

57 (81,43%)

Doença cardiovascular estabelecida

16 (22,86%)

54 (77,14%)

História familiar de DCV

41 (58,57%)

29 (41,43%)

Consumo de álcool

18 (26,09%)

52 (73,91%)

Tabagismo

14 (20%)

56 (80%)

Alimentação hipersódica

20 (28,57%)

50 (71,43%)

Estresse e nervosismo frequentes

37 (52,86%)

33 (47,14%)

Fonte: Dados coletados durante o evento.

Em relação a análise da hipertensão arterial sistêmica 40% dos pacientes
avaliados eram hipertensos confirmados, 24,61% eram hipertensos controlados
apresentando pressões inferiores a 140/90mmHg e 6,15% eram aparentemente
hipertensos, pois durante o evento apresentaram pressões superiores a 140/90
mmHg, mas não tinham conhecimento da doença e não realizavam tratamento
(quadro 2).
Quadro 2 - Análise da Hipertensão Arterial Sistêmica

Análise da Hipertensão Arterial Sistêmica
Normotensos

28 (43,07%)

Pressão Normal Alta

8 (12,30%)

Hipertensos confirmados

26 (40%)

Hipertensos controlados

16 (24,61%)

Hipertensos não controlados

9 (13,84%)

Aparentemente hipertensos

4 (6,15%)

Fonte: Dados coletados durante o evento.
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Analisando os dados referentes ao índice de massa corporal (IMC),

percebemos que 60% dos pacientes avaliados se encontravam com um peso superior
ao indicado para a altura, sendo 36,92% com sobrepeso, 13,84% com obesidade grau
I, 7,69% com obesidade grau II e 1,53% com obesidade grau III (quadro 3).
Quadro 3 - Análise do Índice de Massa Corporal

Análise do IMC
Classe

Faixa IMC

Número de pacientes

Normal

18,5 - 24,9

26 (40%)

Sobrepeso

25 - 29,9

24 (36,92%)

Obesidade grau I

30 - 34,9

9 (13,84%)

Obesidade grau II

35 - 39,9

5 (7,69%)

Obesidade grau III

40

1 (1,53%)

Fonte: Dados coletados durante o evento.

Além da avaliação clínica, cada paciente foi devidamente orientado quanto ao
estilo de vida de forma personalizada. Eles também foram encorajados a tirar suas
dúvidas com os acadêmicos que os atenderam e com o professor coordenador.
Durante o segundo dia de evento ocorreram as palestras ministradas por
alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa e por duas nutricionistas, com a
participação de acadêmicos da área da saúde da instituição e da população. Após a
explanação, foi aberto um espaço para questionamentos dos participantes,
contribuindo tanto para o ensino quanto para a educação da população.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eventos como o Dia Mundial do Coração possibilitam a aproximação dos

profissionais e acadêmicos da área da saúde com a população, permitindo a
disseminação de informações e orientações com comunicação facilitada para
estimular a prevenção das doenças cardiovasculares e a promoção da saúde. Além
disso, para os acadêmicos é possibilitado o protagonismo no planejamento e na
execução do evento o que contribui de forma significativa para sua formação
suplementar.
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RESUMO: A paralisia cerebral (PC) é um distúrbio motor crônico, não progressivo,
acompanhado normalmente de alterações sensórias, comunicativas, perceptivas,
comportamentais. A maloclusão é uma das alterações orais mais comumente
encontradas em pacientes com PC, sendo destacada a classe II, a sobremordida e a
mordida aberta anterior. Ainda há falta de consenso sobre a etiologia dessas
alterações oclusais, porém algumas hipóteses apontam a respiração oral, a
incompetência dos lábios e língua, a falta de estímulos mastigatórios e alterações
neuromusculares orofaciais funcionais. A Ortodontia nesses pacientes deve ser
realizada de forma precoce para que os dispositivos ortodônticos possam estimular
as bases ósseas a fim de promover benefícios que vão além de harmonia oclusal. O
cuidador ou familiar do paciente com paralisia cerebral deve ser considerado parte
importante do tratamento. Uma família motivada e consciente dos benefícios do
tratamento ortodôntico faz com que as dificuldades de adaptação do paciente com o
aparelho sejam minimizadas. O objetivo deste trabalho por meio da revisão de
literatura é descrever as abordagens e benefícios da ortodontia e ortopedia em
pacientes com paralisia cerebral a fim de demonstrar que a intervenção precoce no
paciente com deficiência traz melhorias na qualidade de vida. Realizou-se
levantamento bibliográfico com base nos termos português e inglês: paralisia cerebral,
ortodontia, qualidade de vida, cerebral palsy, orthodontics, quality of life. Adotaram-se
como critérios de inclusão: artigos publicados em português e inglês, artigos
indexados em bases de dados, no período de 2013 a 2020. Conclui-se que o uso de
aparelhos ortopédicos e ortodônticos em pacientes com paralisia cerebral contribui
para a função mastigatória, estabilidade dos tecidos periodontais, fala, respiração,
sono, postura labial e lingual, além de proporcionar melhor harmonia na oclusão. Vale
ressaltar a importância de uma intervenção precoce para que haja estímulo e
adequação do crescimento craniofacial.
PALAVRAS-CHAVE: Paralisia cerebral; Ortodontia; Qualidade de vida.
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ABSTRACT: Cerebral palsy (CP) is a non-progressive motor, chronic, disorder often
followed by sensory, communicative, perceptual and behavioral changes.
Malocclusion is one of the most common oral changes observed in CP patients, with
emphasis on class II changes such as overbite and anterior open bite. Early
orthodontics must be applied to these patients so that orthodontic devices can
stimulate their bone bases to promote benefits that go beyond occlusal harmony. The
aim of the current study is to describe approaches adopted, and benefits provided, by
orthodontics and orthopedics in patients with cerebral palsy in order to evidence, based
on literature review, that early intervention in disabled patients helps improving their
quality of life. Bibliographic survey based on the following Portuguese and English
terms was carried out: paralisia cerebral, ortodontia, qualidade de vida, cerebral palsy,
orthodontics, quality of life. The following inclusion criteria were adopted: articles
published in Portuguese and English, and articles indexed in different databases from
2013 to 2020. Articles focused on addressing cerebral palsy and orthodontics were
selected. Exclusion criteria comprised studies published before 2013 and articles
about paralysis lacking the proper classification. The use of orthopedic and orthodontic
appliances in patients with cerebral palsy contributes to their masticatory function,
periodontal tissue stability, speech, breathing, sleep, lip and lingual posture, as well as
provides better occlusal harmony. It is worth emphasizing the important role played by
early intervention in craniofacial growth stimulation and adequacy.
KEYWORDS: Cerebral palsy; Orthodontics; Quality of life.
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1. INTRODUÇÃO

A paralisia cerebral (PC) é um distúrbio motor crônico, não progressivo,
acompanhada normalmente de alterações sensórias, comunicativas, perceptivas,
comportamentais e convulsivas. Sua prevalência é de 2 a 3 casos a cada 1000
nascidos vivos no mundo ocidental13. Decorrente de uma lesão permanente do
sistema nervoso (cérebro) em desenvolvimento pode afetar os movimentos, os
reflexos, a postura e o tônus muscular do indivíduo. A paralisia cerebral pode
apresenta-se com variações de gravidade de acometimento, de localização anatômica
e de sintomas19.
A etiologia da PC é complexa, podendo estar relacionada a fatores na
preconcepção, fatores pré-natais e perinatais, aos quais se podem citar doenças
sistêmicas

maternas,

alterações

na

placenta

e

nascimento

prematuro,

respectivamente20.
Os fatores perinatais são mais prevalentes sendo responsáveis por 75% dos

casos de paralisia cerebral, o principal fator apontado como de maior risco
(aumentando em 50 vezes) para paralisia cerebral é a prematuridade, bebês que
nascem antes das 28 semanas de gestação com o peso abaixo de 2.000g.10.
Existem vários sistemas de classificação e avaliação de prognóstico. O mais
utilizado tem sido o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS),
assim como o Sistema de Habilidades Manuais, esses parâmetros ajudam na
comunicação entre pais e médicos e na avaliação e acompanhamento da evolução
de cada paciente8.
A GMFCS é classificada por níveis, sendo o nível I o paciente que caminha sem
limitações, o nível II quando o paciente se locomove com restrições ao caminhar pelo
ar livre, o nível III quando a caminhada tem auxílio de dispositivos de mobilidade na
maioria dos ambientes internos, o nível IV auto mobilidade com limitações, e o nível
V quando a mobilidade é severamente comprometida e há a necessidade permanente

de dispositivos auxiliares 18.
Devido ao dano neurológico, motor e a dificuldade de coordenação, o paciente
com PC, nível IV e V de GMFCS, apresenta maior risco à cárie dentária e a doença
periodontal, além de erosão, sialorréia, disfagia, bruxismo, defeitos de esmalte e
maloclusão. Esses pacientes normalmente são dependentes de um cuidador para
manter a higiene oral e dentária21.
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A maloclusão é uma das alterações orais mais graves e comumente

encontradas em pacientes com PC, sendo destacada a classe II de Angle,
sobremordida e mordida aberta anterior. Ainda há falta de consenso sobre a etiologia
dessas alterações oclusais, porém algumas hipóteses apontam a respiração oral, a
incompetência dos lábios e língua, a falta de estímulos mastigatórios e alterações
neuromusculares orofaciais funcionais24.
A classe II de Angle é uma oclusopatia caracterizada pelo mal posicionamento
do arco superior com o inferior decorrente de alterações esqueléticas ou dentárias, no
qual a maxila se posiciona à frente da mandíbula7. Já a sobremordida é a alteração
na qual há um trespasse vertical acentuado dos dentes anteriores superiores com os
incisivos inferiores1. A mordida aberta anterior ocorre quando não há trespasse incisal
dos dentes anteriores superiores com os inferiores em máxima intercuspidação, ou
seja, há um trespasse vertical negativo entre os dentes anteriores22.
A correção dessas maloclusões em pacientes com paralisia cerebral deve ser
realizada ainda em idade tenra, já que o tratamento Ortodôntico tem como objetivo

auxiliar na fala, na respiração, na função mastigatória e consequentemente na estética
do paciente. No entanto, o tratamento ortodôntico em pacientes com necessidades
específicas é complexo, com desafios ao cirurgião dentista devido à condição
comportamental, motora, física e mental dos pacientes com PC 25, 12.
Para atendimentos ortodônticos de pacientes com P.C. é de extrema
importância que o profissional esteja familiarizado com as técnicas de manejo e saiba
reconhecer os padrões de movimentos aleatórios e inconscientes, além de limitações
na postura que o paciente apresenta. Durante todo o tratamento ortodôntico é
necessário ainda estabelecer vínculo de confiança com o paciente e sua família, para
melhor condução e resultado do caso22.
O cuidador ou familiar do paciente com paralisia cerebral deve ser considerado
parte importante do tratamento. Uma família motivada e consciente dos benefícios do
tratamento ortodôntico faz com que as dificuldades de adaptação do paciente com o

aparelho sejam minimizadas. Logo é necessário passar a eles todas as instruções e
orientações de uso, de manejo e higiene3.
O objetivo deste trabalho por meio da revisão de literatura é descrever as
abordagens e benefícios da ortodontia e ortopedia em pacientes com paralisia
cerebral, a fim de demonstrar que a intervenção ortodôntica precoce no paciente tende
a trazer melhorias de vida.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se levantamento bibliográfico com base nos termos português e
inglês: paralisia cerebral, ortodontia, qualidade de vida, cerebral palsy, orthodontics,
quality of life. Os resumos dos artigos recuperados foram analisados para verificar os
benefícios e as abordagens da ortodontia na paralisia cerebral. Adotaram-se como
critérios de inclusão: artigos publicados em português e inglês, artigos indexados nas
bases de dados SciELO e PubMed, artigos publicados no período de 2013 a 2020.
Foram selecionados artigos que contemplavam a paralisia cerebral e a ortodontia.
Utilizaram-se como critérios de exclusão: estudos de anos anteriores a 2013 e artigos
que tratavam a paralisia sem classificação correta.

3. REVISÃO DE LITERATURA

A paralisia cerebral é caracterizada por uma série de distúrbios do

desenvolvimento global sendo frequentemente acompanhada por alterações de
sensação, percepção, cognição, comunicação e comportamento, causando prejuízos
motores, respiratórios, de fonação e de mastigação3.
O paciente com paralisia cerebral tem maior probabilidade de desenvolver
alterações orais, como erosão, sialorréia, bruxismo, problemas no desenvolvimento
de esmalte e as maloclusões. As maloclusões mais prevalentes nessa população são
a classe II de Angle, a sobremordida e a mordida aberta anterior (Foto 01 e 02) 21.
Foto 01 e 02 – Fotografia intrabucal de paciente com Paralisia Cerebral
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A Ortodontia em pacientes com Paralisia Cerebral deve ser realizada de forma

precoce para que os dispositivos ortodônticos possam estimular as bases ósseas a
fim de criar uma oclusão harmônica, estabelecendo a função e a estabilidade dos
tecidos periodontais e uma melhoria na estética5.
Em um tratamento precoce, o aparelho de escolha para a correção da Classe
II de Angle é o Bionator, aparelho removível que fica solto na boca sem ter nenhuma
das suas estruturas ativas, aonde se tem estímulos fisiológicos da musculatura e dos
dentes com o objetivo de normalizar a função e propiciar uma adequada postura da
mandíbula em relação à maxila14.
A sobremordida é complexa e seu tratamento pode se iniciar com a prescrição
de aparelhos ortopédicos e finalizar com a utilização de aparelhos ortodônticos. Para
o tratamento desta maloclusão existem três diferentes opções: a extrusão de dentes
posteriores, a intrusão de dentes anteriores e a combinação de ambas. A escolha das
opções terapêuticas dependerá da necessidade de tratamento, da complexidade da
maloclusão, do potencial de crescimento do paciente, do padrão esquelético e da

estabilidade da oclusão final 11.
A intrusão é indicada quando o paciente apresenta o terço inferior da face
aumentado, excesso de exposição dos incisivos, grandes espaços interlabial e classe
II esquelética. A extrusão é indicada quando o paciente tem potencial de crescimento
e altura facial reduzidos, curva de Spee acentuada e exposição moderada a mínima
do incisivo superior 4.
A mordida aberta anterior é a ausência de contato entre as bordas dos incisivos
superiores e inferiores, ou seja, quando há um trespasse vertical negativo. Ela pode
ser resultante de diversas causas como: irrupção incompleta dos dentes anteriores,
padrão alterado de deglutição infantil com interposição lingual e hábitos bucais
deletérios, como a sucção digital (Foto 03, 04 e 05) 14.
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Foto 03, 04 e 05 – Fotografia intrabucal de paciente com Paralisia Cerebral com mordida cruzada
posterior direita e mordida aberta anterior, causada primariamente pela interposição lingual. Paciente
em tratamento para a correção da mordida cruzada e com acompanhamento fonoaudiológico para
melhor posicionar a língua.

O tratamento da mordida aberta anterior pode ser preventivo quando realizado
o controle de hábitos deletério, sessões fonoaudiológicas e até interceptativo com
opções ortodônticas e ortopédicas. Durante a dentição decídua e mista, estão
indicadas a grade palatina, fixa ou removível, que é um dispositivo passivo que tem
função de manter a língua numa posição mais retruída, permitindo ao mesmo tempo
a continuação da irrupção dos incisivos. Podemos citar também os dispositivos de
Haas e hyrax 22.

As terapias fonoaudiológicas para o auxílio na correção da mordida aberta
anterior têm o objetivo de eliminar hábitos deletérios e indesejados por meio da terapia
miofuncional com a prescrição de exercícios de reeducação postural da língua,
fortalecimento dos músculos periorais, adequando a postura de língua, lábios e dentes
9

.
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O tratamento da mordida aberta anterior em dentição permanente se torna um

desafio para o cirurgião dentista, já que apresenta envolvimento de estruturas
esqueléticas. O tratamento é realizado com ortodontia fixa, com finalidade de
promover alterações dento alveolares, por meio da intrusão de dentes posteriores ou
extrusão dos dentes anteriores. Em alguns casos pode ser indicada a exodontia de
pré-molares ou primeiro molar permanente, seguida de mesialização de dentes
posteriores 2.
Na adolescência ou fase adulta, os pacientes com Paralisia Cerebral que
optarem pelo tratamento das maloclusões, as opções terapêuticas se limitam aos
aparelhos fixos, técnica de Straight Wire em conjunto com elásticos intraorais de
classe II ou por meio de propulsores mandibulares. Os propulsores são posicionados
mesialmente a mandíbula e exercem uma força distal sobre a maxila, permitindo
funções fisiológicas 17.
Os elásticos intraorais são utilizados para realizar movimentações dentárias,
correção da linha média, correção da relação anteroposterior, na intercuspidação e

como auxiliares na utilização de aparelhos extrabucais, como nas máscaras de Petit.
Porém, o controle da dimensão vertical dessa maloclusão requer a cooperação do
paciente, o que muitas vezes não é conseguido, seja no aparelho extraoral ou mesmo
no intraoral 7.
O propulsor mandibular é um aparelho fixo, que tem ação de avançar a
mandíbula até uma relação de topo, durante esse avança são produzidas forças
sagitais que são transmitidas aos dentes e ao osso, produzindo processos adaptativos
esqueléticos, alveolares e faciais. O tratamento com o propulsor tem mais sucesso
quando realizado no final do período de crescimento 6.
4. DISCUSSÃO

Sadowska, Sarecka-Hujar e Kopyta 2020 e Graham, Paget e Wimalasundera
2019 relatam que a paralisia cerebral tem etiologia complexa, estando relacionada a
diversos fatores, como fatores genéticos na preconcepção, fatores pré-natais e
perinatais. Korzeniewski, et al, 2018 e Pereira 2018 corroboram descrevendo que os
principais fatores de risco para a PC são a prematuridade (idade gestacional inferior
a 28 semanas) e bebês que nascem com peso abaixo de 2.000g.
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Segundo Sehrawat, et al, 2014, Sadowska, Sarecka-Hujar e Kopyta 2020 e

Martinez-Mihi, et al, 2014, não há consenso sobre a etiologia de características e
alterações orais em pacientes com paralisia cerebral, no entanto, os autores sugerem
que a respiração bucal, a incompetência dos lábios e língua e a falta de estímulos
mastigatórios sejam fatores contribuintes importantes. Afirmação corroborada por
Jason, et al, 2013.
Montserrat, et al, 2016, descreve que a maloclusão é uma das alterações orais
mais prevalentes encontradas em pacientes PC, sendo a classe II de Angle, a
sobremordida e a mordida aberta anterior as mais comuns. Paulson e Vargus-Adams
2017, Yogi, et al, 2018 e Basile Mohammed 2016 corroboram e ainda descrevem a
cárie dentária, o bruxismo, os defeitos de esmalte e as doenças periodontais como
condições a serem avaliadas no atendimento odontológico.
De acordo com Ferreira, et al, 2017 e Çifter e Cura 2016 a ortodontia em
pacientes com paralisia cerebral deveria priorizar intervenções precoces para que
estimule um melhor desenvolvimento craniofacial que irá beneficiar os pacientes

quanto a fala, a respiração, o sono, a postura labial e lingual e na função mastigatória.
Antoun, et al, 2018 e Lima et al, 2020, ratifica dizendo que o tratamento precoce pode
evitar intervenções cirúrgicas futuras devido a prevenção de desarmonias ósseas.
Para Çifter e Cura 2016 os desafios para o atendimento do paciente com
paralisia cerebral são as condições: motora, comportamental, física e mental. Silva e
Santos 2019, alertam os cirurgiões dentistas que estejam preparados e familiarizados
com técnicas de manejo e adaptações profissionais para que o atendimento
odontológico respeite as limitações fisiológicas, de postura e comportamentais do
paciente.
Para o tratamento de Classe II de Angle, Garbin, Wakayama e Martin 2020,
trazem como fatores principais para o planejamento o período de intervenção e o
diagnóstico correto. Matos, et al, 2019 descrevem em seu trabalho que o volume do
aparelho Bionator é uma característica de extrema importância para a aceitação do

tratamento por parte dos pacientes. O conforto permitirá o uso do aparelho em tempo
integral, acarretando melhores resultados craniofaciais. Já, Garcia e Cordeiro 2020
descrevem a dificuldade na colaboração do paciente quando indicados o uso de
elásticos de Classe II e aparelho de ancoragem extra bucal.
Lima 2019 relata que o tratamento mais indicado para a correção da
sobremordida, deverá ser avaliado pelo ortodontista de acordo com a complexidade
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de cada caso. No entanto Donatto, et al, 2019 e Aguiar, et al, 2017, indicam a intrusão

de dentes anteriores quando o paciente apresenta terço inferior de face aumentado,
excesso de exposição de incisivos ou classe II esquelética. Quando há potencial de
crescimento, porém a altura facial apresenta-se reduzida, os autores indicam a
extrusão de dentes posteriores e a indicação do plano inclinado com pista metálica
que contribui para desoclusão dos dentes posteriores e aumento da dimensão vertical.
5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o uso de aparelhos ortopédicos e ortodônticos em pacientes
com paralisia cerebral contribui na função mastigatória, estabilidade dos tecidos
periodontais, fonação, respiração, sono, postura labial e lingual, além de proporcionar
melhor harmonia na oclusão. Vale ressaltar a importância de uma intervenção precoce
para que haja estímulo e adequação do crescimento craniofacial.
É imprescindível que o planejamento ortodôntico de pacientes com paralisia

cerebral seja realizado de forma multidisciplinar visando profissionais capacitados,
para que os benefícios do tratamento sejam voltados para uma melhora na qualidade
de vida geral dos pacientes com deficiência. A participação familiar é essencial no
tratamento odontológico dos pacientes, já que a motivação e consciência dos
responsáveis resultam em menor dificuldade de adaptação e maior uso do paciente
com os aparelhos ortodônticos.
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RESUMO: Uma das etapas mais importantes no processo da terapia antineoplásica
é a avaliação da prescrição médica, capaz de reduzir erros de medicação, aumentar
a efetividade e minimizar os riscos da farmacoterapia. Consiste na análise das
intervenções farmacêuticas sobre a ocorrência de problemas relacionados aos
medicamentos por meio da avaliação das prescrições. Além disso, buscou identificar
a aceitabilidade e adesão da equipe frente às intervenções propostas. Foram
analisadas 100 prescrições divididas em duas fases. A primeira metade serviu para
identificar a presença de problemas e sua prevalência. A segunda metade foi
analisada com o intuito de identificar se houve persistência ou melhora dos problemas
identificados após a intervenção farmacêutica. A aceitabilidade e adesão foram
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avaliadas no decorrer do estudo e através dos resultados obtidos. Nas duas fases,
houve predominância de prescrições do sexo feminino e o câncer de mama e de
estômago foram os diagnósticos prevalentes. A maioria dos problemas identificados
nas prescrições estavam relacionados ao volume do diluente e ao tempo de infusão
dos medicamentos, aspectos responsáveis pela maioria das intervenções
farmacêuticas. O estudo apresentou elevado índice de aceitabilidade das
intervenções pela equipe médica nas duas fases, entretanto não houve adesão. O
número de problemas relacionados aos medicamentos permanece frequente mesmo
com as intervenções e os materiais elaborados nesta pesquisa, refletindo a
importância da continuidade de trabalhos com a finalidade de prevenir erros e auxiliar
outros profissionais de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias; Prescrição Médica; Antineoplásicos; Erro de
medicação; Intervenção farmacêutica.
ABSTRACT: One of the most important steps in the antineoplastic therapy is the
evaluation of medical prescription, capable of reducing medication errors, increasing
effectiveness and minimizing the risks of pharmacotherapy. It is the analysis of
pharmaceutical interventions on the occurrence of drug related problems through the
evaluation of prescriptions. In addition, it sought to identify the team's acceptability and
adherence to the proposed interventions. One hundred prescriptions were divided into
two phases and analyzed. The first half served to identify the presence of problems
and their prevalence. The second half was analyzed in order to identify whether the
problems persisted or improved after the pharmaceutical intervention. Acceptability
and adherence were assessed during the study and through the results obtained. In
both phases, there was a predominance of female prescriptions and the prevalent
diagnoses were breast and stomach cancer. Most of the problems identified in the
prescriptions were related to the volume of the diluent and drug infusion time, aspects
related to most of the pharmaceutical interventions. The study showed a high level of
acceptability of interventions by the medical team in both phases, however there was
no adherence. The number of drug related problems remains frequent, even with the
interventions and materials developed in this research, reflecting the importance of the
continuous work in order to prevent errors and help other health professionals.
KEYWORDS: Neoplasms; Prescriptions; Antineoplastic Agents; Medication Errors;
Pharmaceutical Intervention.
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1. INTRODUÇÃO

O câncer origina-se a partir de uma mutação localizada em algum gene
envolvido na regulação da proliferação e/ou diferenciação celular1. Possui como
principal característica o crescimento anormal de células que se dividem de forma
rápida, agressiva e incontrolável, designando a formação de tumores ou neoplasias
malignas2.
Os maiores índices de casos novos de câncer foram observados em países
desenvolvidos como os Estados Unidos da América, Canadá e países da Europa
Ocidental. Índices intermediários foram encontrados na América do Sul e Central, no
Leste Europeu e em grande parte do Sudeste Asiático. Em grande parte da África e
no Sul e Oeste da Ásia foram vistas as menores taxas de incidência3.
No Brasil, para o triênio 2020-2022, estimou-se a ocorrência de 625 mil novos
casos de câncer, em cada ano. Com exceção do câncer de pele não melanoma,
ocorrerão 450 mil casos novos de câncer4.

As características dos pacientes oncológicos, os fármacos utilizados em
oncologia, o elevado número de protocolos terapêuticos, além da extensa terapia de
suporte associada requerem responsabilidade e um conhecimento mais especializado
por parte do farmacêutico5.
Com o objetivo de prevenir erros antes que sejam cometidos e causem algum
dano aos pacientes, as intervenções clínicas podem ser definidas como a detecção
de erros, discrepâncias ou oportunidades para melhorar o cuidado ao paciente6.
A intervenção farmacêutica é uma prática regulamentada pelo Conselho
Federal de Farmácia, no qual uma das atribuições privativas do farmacêutico é a
avaliação da prescrição médica, capaz de reduzir os problemas relacionados a
medicamentos (PRM), aumentar a efetividade e minimizar os riscos da
farmacoterapia7. Essa é uma das etapas mais importantes de todo o processo da
terapia antineoplásica5.

Os resultados obtidos através das intervenções farmacêuticas podem contribuir
reduzindo as taxas de mortalidade, custos e tempo de internação8.
É notória a complexidade do tratamento oncológico e o quão valoroso é a
atuação farmacêutica no cuidado ao paciente. Por isto, é de extrema importância a
realização de estudos sobre este tema, a fim de identificar e prevenir problemas que
possam ocasionar riscos adicionais à saúde do paciente. O objetivo do estudo
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 2594-2606 jan. 2022 ISSN: 2525-8761

84

consiste na análise das intervenções farmacêuticas sobre a ocorrência de PRM por

meio da avaliação das prescrições médicas. Além disso, buscou identificar a
aceitabilidade e adesão da equipe frente as intervenções propostas.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório e prospectivo realizado na Unidade de
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) do Hospital Universitário
João de Barros Barreto, localizado em Belém do Pará. Foi aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa do hospital mediante o parecer nº 3.797.748 e CAAE nº
23577519.4.0000.0017.
Foram analisadas 100 prescrições médicas divididas em duas fases. A primeira
metade serviu como base para identificar a presença de PRM e sua prevalência. A
segunda metade das prescrições foram analisadas com o intuito de identificar se
houve persistência ou melhora dos problemas identificados anteriormente após a

intervenção farmacêutica.
Foram incluídas na pesquisa as prescrições de pacientes com diagnóstico de
câncer, em tratamento na unidade, que estavam iniciando o primeiro ciclo, sejam
pacientes de primeira vez ou em mudança de protocolo medicamentoso. Foram
excluídos os pacientes que estavam fazendo apenas a quimioterapia oral naquele
momento.
Após avaliação das prescrições, os dados eram repassados para uma ficha
específica elaborada pelos autores para o registro de informações de cada paciente,
nela também era registrado a presença ou ausência de PRM, o seu tipo e as
intervenções farmacêuticas realizadas.
A partir disso, foram elaborados dois materiais, um guia contendo todos os
protocolos realizados na unidade com a diluição e tempo de infusão para cada
medicamento e um compilado das informações mais importantes, inclusive dos

medicamentos utilizados como suporte antes da quimioterapia.
A análise das prescrições e a elaboração dos materiais utilizados para a
intervenção tiveram como base o Guia Prático para o Oncologista Clínico da
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (2012)9, o Guia de Protocolos e
Medicamentos para Tratamentos em Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita
Albert Einstein (2013)10 e as bulas dos medicamentos.
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A aceitabilidade das intervenções e a adesão da equipe médica foram

avaliadas no decorrer do estudo e através dos resultados obtidos após a entrega dos
materiais.
Os dados foram armazenados em planilhas no Programa Microsoft Excel® e
nele foram realizados os cálculos de frequência absoluta e relativa, média e desvio
padrão.

3. RESULTADOS

Foram avaliadas 100 prescrições médicas, das primeiras 50 prescrições 58%
(29) são do sexo feminino e 42% (21) do sexo masculino, com idade média de 55,48
anos (±13,15).
O diagnóstico mais prevalente foi o câncer de mama, identificado em 28% (14)
dos pacientes. Além disso, esse foi o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres,
presente em 45% (13), enquanto nos homens foi o câncer de estômago com 24% (5).

A respeito do estadiamento desses pacientes, a maioria 52% (26) estava sem
esta informação na prescrição, 34% (17) corresponde ao estádio IV e 10% (5) ao
estádio III.
Das 50 prescrições analisadas 36% (18) apresentaram algum tipo de PRM.
Algumas apresentaram mais de um, logo a quantidade de problemas corresponde a
42% (23). Com relação aos problemas identificados, a maioria 35% (8) está
relacionado com o volume do diluente (Tabela 1).
Com relação aos protocolos, o AC-T (Doxorrubicina + Ciclofosfamida, seguido
de Paclitaxel) foi o que mais esteve relacionado aos PRM identificados com 22% (4).
Dos 23 problemas, a maior parte estavam vinculados aos medicamentos Cisplatina e
Gencitabina, ambos com 17% (4).
Todas as prescrições com algum tipo de PRM foram alvo de intervenção
farmacêutica, o que corresponde a 36% (18). Além do mais, foram realizadas 42%

(23) de intervenções, no qual 35% (8) ocorreram no volume do diluente, seguido pelo
tempo de infusão, dose do medicamento e busca por dados em prontuário, cada um
com 17% (4), o tipo de diluente correspondeu a 9% (2) e o protocolo medicamentoso
com 4% (1) dos resultados.
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No que tange as 50 prescrições avaliadas após a distribuição dos materiais de

intervenção, 62% (31) são do sexo feminino e 38% (19) do sexo masculino, com idade
média de 54,02 anos (±13,58).
O diagnóstico predominante foi o câncer de mama, presente em 32% (16) dos
pacientes, foi ainda o diagnóstico prevalente entre as mulheres com 52% (16). Para
os homens, o câncer de estômago é o que atinge a maioria com 26% (5).
Sobre o estadiamento desses pacientes, a maioria das prescrições 40% (20)
estavam sem esta informação, 28% (14) corresponde a ambos os estádios III e IV.
Grande parte das prescrições 52% (26) apresentaram algum tipo de problema.
Nelas foram identificados 59% (34) de PRM, os quais estavam em sua maioria 44%
(15) relacionados ao tempo de infusão dos medicamentos (Tabela 2).
Das prescrições com PRM, a maioria deles 19% (5) estavam relacionados com
o protocolo FLOX. Dos 34 problemas identificados, o Trastuzumabe foi o que mais
esteve envolvido a eles, representando 17% (6).
Foram alvo de intervenção farmacêutica 52% (26) das prescrições, ao todo

59% (34) de intervenções, no qual o maior número foi no tempo de infusão dos
medicamentos com 44% (15) dos resultados (Figura 1).
O estudo teve 100% de aceitabilidade das intervenções farmacêuticas pela
equipe médica nas duas fases. Entretanto, mesmo após a entrega dos materiais não
houve diminuição de PRM nas prescrições analisadas posteriormente, inclusive houve
aumento na incidência desses problemas. Portanto, nesse estudo não houve adesão
por parte da equipe.

4. DISCUSSÃO

Através da avaliação das prescrições médicas foi possível analisar as
intervenções farmacêuticas sobre a ocorrência de PRM.
O estudo demonstrou predominância de prescrições de pacientes do sexo

feminino nas duas fases, esse resultado pode ter relação com a maior procura pelos
serviços de saúde por parte das mulheres que quando comparadas com os homens
relatam as morbidades que apresentam com mais facilidade11,12.
A idade média dos pacientes foi maior que 50 anos nas duas etapas,
semelhante a outros estudos3,12,13. É válido mencionar que o principal fator de risco
para o desenvolvimento do câncer é a idade, uma vez que o aumento da expectativa
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de vida está associado ao aumento de doenças crônico-degenerativas14. Além do

mais, a incidência e mortalidade por câncer também está relacionada a fatores
socioeconômicos4 e ao estilo de vida do indivíduo15,16.
As neoplasias da mama e do estômago foram os diagnósticos prevalentes nas
duas fases. Segundo dados da estimativa brasileira para o atual triênio, estima-se que
as mulheres serão mais afetadas pelo câncer e nelas será mais frequente o câncer
de mama, enquanto que nos homens será o de próstata4. Cabe ressaltar que esta tem
sido a maior causa de óbitos na população feminina nos últimos anos17. Na
literatura12,14,18 foi verificado prevalência desse tipo de neoplasia nas mulheres e
apesar do câncer de próstata ser o mais relatado nos homens, o câncer de estômago
é um dos tipos que ocupa posição de destaque no ranking brasileiro dos mais
incidentes no sexo masculino4 e na população mundial junto com o câncer de mama19.
Uma etapa primordial no diagnóstico responsável por definir as modalidades
do tratamento oncológico é o estadiamento20. Quando notificado, observou-se que os
estádios frequentes eram o III e IV, referentes a tumores com disseminação local

extensa e tumores com metástases a distância, respectivamente21.
Tendo como referência os cânceres mais prevalentes nessa população,
estudos22,23 revelam que os estádios I e II foram os mais observados nos casos de
neoplasia da mama e os estádios III e IV para a neoplasia de estômago24,25. Em
contrapartida, um estudo21 observou aumento de casos com estadiamento clínico
avançado e presença de metástases para o câncer de mama. Diferente dos países
de primeiro mundo no qual o diagnóstico para o câncer de mama tende a ser precoce,
no Brasil 40% a 60% dos casos pertencem aos estádios III e IV22. Além disso, esses
estádios correspondem até 60% dos casos da maioria das instituições públicas que
oferecem tratamento para esta neoplasia23, tal como o cenário onde foi realizado o
estudo.
Considerando a complexidade do tratamento oncológico, a análise da
prescrição é o primeiro passo para prevenir erros de medicação e aumentar a

segurança do paciente7. Na primeira fase da análise, 36% das prescrições
apresentaram PRM, enquanto na segunda fase esse valor atingiu mais da metade das
análises com 52%. Na literatura, os índices de problemas associados as prescrições
variam. Alguns autores5,8 encontraram valores acima de 20%, enquanto outros3,7,26
relataram valores abaixo de 10%.

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 2594-2606 jan. 2022 ISSN: 2525-8761

88

Na UNACON o sistema é informatizado e garante certa agilidade, todavia a

demanda de atendimentos é alta e a unidade pertence a um hospital de ensino onde
há fluxo frequente de discentes, podendo contribuir para a ocorrência de problemas
nas prescrições. Cabe ao farmacêutico realizar o acompanhamento da terapia a fim
de prevenir erros e garantir o uso racional dos medicamentos27.
A respeito dos problemas identificados, a maioria estavam relacionados ao
volume do diluente e ao tempo de infusão dos medicamentos. A ausência de
informações acerca desses dois aspectos foram os problemas frequentes de um
estudo7 no qual o autor afirma, considerando o estreito índice terapêutico dos
medicamentos antineoplásicos, que para a toxicidade dos medicamentos permanecer
dentro dos limites esperados é necessário que o diluente e o tempo de infusão estejam
corretos para obter o máximo benefício terapêutico.
Foi relatado prevalência de problemas com relação à dose dos medicamentos3,
e ao protocolo medicamentoso5. Uma pesquisa destaca que os erros de medicação
mais comuns na quimioterapia abrangem dose, tipo ou volume do diluente6. Cabe

ressaltar que esses problemas também foram observados neste estudo, entretanto
não foram os principais.
Os protocolos que mais estiveram vinculados a problemas estão relacionados
com os tipos de neoplasias prevalentes na população estudada, o AC-T e o FLOX
para o câncer de mama e câncer de estômago, respectivamente. Para que haja
benefício ao paciente oncológico é necessário garantir que o tratamento
antineoplásico esteja prescrito corretamente28.
Considerando que os quimioterápicos estão entre os cinco grupos de
medicamentos relacionados ao maior número de erros de medicação que tiveram
como consequência a morte ou dano grave à saúde do paciente29, problemas na
diluição e no tempo de infusão desses medicamentos podem trazer sérias
consequências aos pacientes, como por exemplo, o aumento do risco de
cardiotoxicidade para a Ciclofosfamida e Doxorrubicina no protocolo AC-T1. Vale

ressaltar que a infusão da Doxorrubicina não deve ser menor que 3 minutos e maior
que 10 minutos, para minimizar o risco de trombose, assim como não é recomendado
infusão em bolus devido ao risco de extravasamento10.
No protocolo FLOX, a toxicidade do Fluorouracila depende da via de
administração e da duração da infusão que podem ocasionar problemas
cardiovasculares, hematológicos, dermatológicos e mielosupressão10. Além disso, a
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Oxaliplatina induz a neurotoxicidade periférica crônica e o seu risco de

desenvolvimento pode estar relacionado ao esquema de tratamento, dose e tempo de
infusão28.
A Cisplatina e Gencitabina foram os medicamentos mais vinculados a
problemas na primeira fase, no qual o volume do diluente e o tempo de infusão são
aspectos importantes a serem considerados na sua administração. A Cisplatina é um
medicamento nefrotóxico e concentrações inadequadas no volume do diluente podem
sobrecarregar os rins, da mesma maneira que o prolongamento no tempo de infusão
da Gencitabina, superior a 60 minutos, aumenta a toxicidade10.
Esses aspectos também devem ser considerados para o Trastuzumabe, o
medicamento eleito na segunda fase, posto que o tempo de infusão para doses de
ataque é diferente para doses de manutenção e o diluente apresenta volume
definido10. Um autor encontrou resultados semelhantes a esse, no qual o
Trastuzumabe foi o segundo com maior índice de PRM associado ao seu tempo de
infusão e diluente, a Gencitabina também foi mencionada, porém com valores

menores7. Por outro lado, um estudo relatou que a Carboplatina esteve
frequentemente ligada a problemas nas prescrições devido a necessidade de ajuste
de dose com base nas concentrações atuais de creatinina sérica dos pacientes3.
A respeito das intervenções farmacêuticas, a maioria ocorreu no volume do
diluente na primeira fase do estudo e no tempo de infusão dos medicamentos na
segunda fase. Resultados similares foram apontados em uma pesquisa3 no qual esses
fatores foram alguns dos que se destacaram pela necessidade de intervenção apesar
da dose inadequada ser o principal aspecto responsável por 40,5% das intervenções.
Outros estudos5,7 relataram intervenções na identificação do prescritor, na
transcrição de medicamentos, na omissão de informações e no ajuste de dose. É
válido destacar que os problemas observados neste estudo ocorriam devido à
ausência de uma padronização dos protocolos utilizados na unidade contendo todas
as informações indispensáveis acerca dos medicamentos. A colaboração do

farmacêutico na formulação de manuais de normas e procedimentos contribui para a
diminuição na frequência de erros de medicação na prescrição de medicamentos
citostáticos6.
As intervenções realizadas neste estudo foram aceitas em sua totalidade pela
equipe médica provavelmente por se tratar de uma unidade de ensino com bom
diálogo entre profissionais e residentes, além disso a maioria das intervenções eram
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 2594-2606 jan. 2022 ISSN: 2525-8761

90

realizadas pessoalmente com o médico oncologista. Resultados semelhantes foram

reportados por outros autores3,7,26 que apresentaram índices de aceitabilidade
superiores a 90% em prescrições oncológicas.
Apesar dos elevados índices de aceitabilidade das intervenções, não houve
adesão da equipe médica. Na UNACON todas as prescrições passam pelo processo
de validação farmacêutica e quaisquer inconformidades são discutidas com o
oncologista. Tendo em vista as elevadas taxas de aceitabilidade das intervenções e o
reconhecimento do farmacêutico pelo corpo clínico como uma fonte segura e confiável
de informações acerca dos medicamentos3, acredita-se que esta tenha sido uma das
causas que corroboraram para a continuidade dos problemas nas prescrições, além
disso algumas informações acabam passando despercebidas em decorrência do alto
fluxo de atendimentos realizados diariamente na unidade.
O presente estudo buscou utilizar além das intervenções farmacêuticas, a
elaboração de materiais que pudessem auxiliar o corpo clínico no momento do
atendimento e confecção das prescrições como formas de melhorar e/ou minimizar a

ocorrência de PRM. Ações semelhantes a essa poderiam ser utilizadas em trabalhos
futuros a fim de permitir uma aproximação maior entre o farmacêutico com a equipe
multiprofissional e criar elos no compartilhamento de informações importante acerca
dos pacientes e seu tratamento.

5. CONCLUSÃO

O estudo permitiu conhecer a complexidade do tratamento oncológico e a
importância do farmacêutico e de suas intervenções no cuidado ao paciente. A análise
das prescrições demonstrou o perfil dos pacientes atendidos na unidade, os principais
problemas relacionados a medicamentos e as necessidades do cenário.
A ausência de um protocolo institucionalizado na unidade contendo todas as
informações acerca dos medicamentos antineoplásicos contribuíram para a

prevalência de problemas relacionados ao volume do diluente e tempo de infusão dos
medicamentos, aspectos que são primordiais na administração desses fármacos e
que podem interferir significativamente no tratamento.
O farmacêutico é o profissional reconhecido pelo seu papel na educação dos
medicamentos e sua colaboração junto a equipe multiprofissional reflete nos números
elevados de aceitabilidades das intervenções. Apesar disso, o número de problemas
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relacionados aos medicamentos permaneceu frequente, mesmo com as intervenções

e os materiais elaborados nesta pesquisa, refletindo a importância da continuidade de
trabalhos com a finalidade de prevenir erros e auxiliar outros profissionais de saúde.
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RESUMO: Joelho flutuante é uma condição ortopédica pouco comum e grave,
caracterizada pela associação da fratura de fêmur e tíbia ipsilateral. Na sua maioria,
relacionada a trauma de grande energia, comumente associada a lesões
musculoesqueléticas e viscerais com alto potencial letal. Relatamos o caso de um
paciente masculino politraumatizado vítima de acidente de moto. Desse modo, podese concluir que, joelho flutuante, o qual geralmente se origina de traumas de alta
energia, pode ser classificado por Fraser, sendo observado a localização dos traços
de fratura femoral e tibial, e pela classificação AO na avaliação do grau de cominuição
de cada segmento das fraturas, auxiliando no prognóstico e tratamento das lesões.
Quando a lesão está exposta, utiliza-se a classificação de Gustilo e Anderson para
avaliar o grau de exposição óssea. Na presença de lesões extensas de partes moles,
deve-se avaliar a escala de MESS, a qual possui critérios objetivos que interferem na
decisão da conduta, sendo o valor indicativo de amputação em índices acima de 7.
PALAVRAS-CHAVE: Joelho flutuante; Fratura; Trauma.
ABSTRACT: Floating knee is an uncommon and severe orthopedic condition
characterized by the association of a fracture of the femur and ipsilateral tibia. Mostly
related to high-energy trauma, associated with musculoskeletal and visceral injuries
with high lethal potential. We report the case of a polytrauma male patient victim of a
motorcycle accident. Thus, it can be obtained that a floating knee, which usually
originates from high-energy trauma, can be evaluated by Fraser, observing the location
of the femoral and tibial fracture traces, and by the AO classification in the assessment
of the degree of comminution of each segment of the fractures, aiding in the prognosis
and treatment of injuries. When a lesion is exposed, a Gustilo and Anderson
classification is used to assess the degree of bone exposure. In the presence of
extensive soft tissue injuries, a MESS scale should be evaluated, which has criteria
that interfere in the decision to conduct, with an indicative value of amputation in
indexes above 7.
KEYWORDS: Floating Knee; Fracture; Trauma.
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1. INTRODUÇÃO

O joelho flutuante, descrito inicialmente por Black e McBryde em 1975, é uma
condição ortopédica pouco comum e grave, caracterizada pela associação da fratura
de fêmur e fratura de tíbia ipsilateral, podendo incluir fraturas intra-articulares
diafisárias e metafisárias, particularmente afetando a terceira década de vida1.Em sua
maioria, está relacionada a um trauma de grande energia, predominantemente devido
a acidentes automobilísticos1. Por vezes, podem ocorrer fraturas expostas, sendo a
tíbia o local mais comum de exposição óssea2. Além da severidade da lesão óssea,
pode haver comprometimento sistêmico grave, com lesões cranianas, torácicas,
viscerais e musculoesqueléticas associadas2. De acordo com Fraser et al, as fraturas
podem ser classificadas como ambas diafisárias (tipo I), diafisária e articular no outro
segmento e biarticular (tipo II). Com isso, o atendimento ao trauma em um ambiente
hospitalar adequado, com exame clínico multidisciplinar minucioso e exames de
imagem,auxiliam na avaliação do prognóstico da lesão e o tratamento ideal para cada

caso3.

2. RELATO DE CASO

Masculino, 17 anos, vítima de colisão moto versus carro, foi atendido pelo
corpo de Bombeiros, sendo colocado em maca rígida e colar cervical, seguindo as
normas protocolares do ATLS e levado para atendimento médico em um hospital
de referência na cidade de Itajaí – SC. O paciente relatava dor em membro inferior
direito. Ao exame físico demonstrava-se acordado, lúcido e orientado, com Glasgow
15, estável hemodinamicamente. Apresentava deformidade em coxa direita com
ferimento puntiforme em face anterior do membro, com sangramento e exposição
de camada gordurosa. Em perna direita apresentava deformidade e edema. No pé
direito havia lesão complexa, com perda extensa de pele, exposição de músculos e

ossosda região de médio pé e antepé direito. Na avaliação neurológica do membro,
foi observado ausência de sensibilidade e perfusão do pé direito. Sem demais
alterações ao exame ortopédico.
O paciente foi avaliado com radiografias de bacia na incidência anteroposterior (AP), quadril direito em AP e perfil (P), coxa direita AP + P, joelho direito
AP + P, perna direita AP + P e pé direito AP + P + oblíquo, evidenciando fratura
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exposta Gustilo e Anderson I de fêmur diafisário direito AO 32C2 (Figura 1), tíbia

diafisária direita AO 42A3 (Figura 2) e fratura exposta dos ossos do médio-pé e ante
pé direito Gustilo e Anderson IIIC. Pela escala de MESS, tal lesão do pé atingiu uma
pontuação de 7 pontos.
A partir dos achados clínicos e de imagem, foi indicado tratamento cirúrgico
imediato para damage control com fixador externo linear em fêmur direito (Figura
3), fixador externo linear em tíbia direita (Figura 4) e amputação ao nível de
mediopé.
No 8° dia pós-operatório, o paciente evoluiu com infecção da ferida operatória
do coto de amputação, mesmo em uso de antibioticoterapia. Foi realizado
debridamento de tecidos desvitalizados. Apesar das medidas adotadas o paciente
mantinha processo infeccioso no local, necessitando a ampliação da amputação, ao
nível da tíbia direita (Figura 5). Foi realizada a correção cirúrgica definitiva da fratura
de fêmur direito com haste intramedular retrógrada (Figura 6).
Após 18 dias de internação, o paciente evoluiu com a resolução do quadro

infeccioso com as medidas adotadas. As radiografias de controle foram satisfatórias
recebendo alta hospitalar. Ambulatorialmente, evoluiu com boa cicatrização,
radiografias evidenciando sinais iniciais de consolidação e boa fixação de implantes,
com programação de protetização precoce.
Figura 1 – Radiografias de coxa direita em antero-posterior e perfil evidenciando fratura de fêmur
diafisário direito AO 32C2
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Figura 2 - Radiografias de perna direita em antero-posterior e perfil evidenciando fratura de tíbia
diafisária direita AO 42A3

Figura 3 - Tratamento cirúrgico imediato para damage control com fixador externo linear em fêmur
direito

Figura 4 - Tratamento cirúrgico imediato para damage control com fixador externo linear em tíbia
direita
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Figura 5 - Radiografia de perna direita evidenciando amputação, ao nível da tíbia direitay

Figura 6 - Radiografia de coxa direita em anteroposterior e perfil evidenciando tratamento cirúrgico
definitivo da fratura de fêmur direito com haste intramedular retrógrada

3. DISCUSSÃO
Joelho ﬂutuante é caracterizado pela fratura de fêmur e tíbia ipsilateral,
decorrente de trauma de alta energia, como acidentes de trânsito e quedas de altura5,
frequentemente observado em homens adultos jovens10. Em sua maioria, o trauma
está associado às lesões de partes moles e ligamentares3, traumatismo crânio
encefálico, lesões contralaterais, trauma torácico e abdominal2. Ademais, as principais
complicações estão relacionadas à pseudartrose, consolidação viciosa, infecção e
amputação de membro4.Yadav et al.4, após análise de 12 pacientes no Hinduja

National Hospital, Índia, identificou 5 deles (41,6%) com rigidez de joelho como
complicação prevalecente.
Dessa maneira, o joelho flutuante é classificado por Fraser, no qual se observa
a localização dos traços de fratura do fêmur e da tíbia2,3. Para se avaliar o grau de
cominuição de cada segmento das fraturas, usa-se como base a classificação AO a
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qual nos auxiliará no prognóstico e tratamento das lesões5.As fraturas do fêmur e da

tíbia ipsilateral podem ser expostas, sendo o grau de exposição óssea avaliado pela
classificação de Gustilo e Anderson, na qual a maior incidência corresponde a um
Gustilo e Anderson maior ou igual a 2.7
Durante a avaliação do politrauma, é de extrema importância a análise do
estado geral do paciente possíveis lesões associadas ao trauma para melhor
programar o tratamento, seja ele provisório ou definitivo. Tendo em vista lesões
extensas de partes moles, um padrão classificatório é utilizado para auxiliar na
conduta entre salvamento ou amputação do membro acometido, denominado escala
de MESS (do inglês Mangled Extremity Severity Score), abordando critérios como
lesões esqueléticas e de partes moles, isquemia do membro, choque e idade do
paciente3. Logo, pontuação acima de 7 é indicativo de amputação do membro
afetado3.
Devido ao elevado mecanismo de trauma, o tratamento é baseado em medidas
de damage control para pacientes que se apresentam instáveis hemodinamicamente,

com lesões extensas de partes moles ou complexas fraturas6, visando a fixação
provisória da lesão com fixadores externos8. Posteriormente, em um segundo
momento, com o paciente estabilizado, sem riscos à vida, é realizado o tratamento
definitivo, levando-se em consideração a localização da fratura, podendo ser utilizado
hastes intramedulares – com base na recomendação de Theodoratus et al.8 são
indicadas em fraturas diafisárias de fêmur e tíbia, com exceção de fraturas abertas
grau 3b e c –ou placas e parafusos com maior utilidade em situações com presença
de envolvimento articular na lesão10.
Desse modo, seguindo protocolos e classificações disponíveis, é possível
adequar tempos cirúrgicos individualizados para cada paciente, visando o melhor
prognóstico.
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RESUMO: O estudo apresenta discussões em torno do processo de ensino e
aprendizagem dos profissionais de saúde especializados, fazendo as primeiras
aproximações com a transformação didática no ensino em serviço. A partir de
pesquisa bibliográfica, destaca a importância do papel do docente preceptor na
formação destes profissionais, assinalando a necessidade de uma base
epistemológica para a prática docente em serviço. Desta forma, são referenciadas a
base teórica crítica, alicerçada nos ideais de educação transformadora de Paulo
Freire. Isto posto, busca-se neste texto suscitar as primeiras aproximações da
transformação didática e pedagógica do ensino em serviço na saúde como
fundamental na relação teoria e prática para a construção de um processo de ensino
e aprendizagem alinhado a um perfil profissional investigativo, que tenha uma visão
crítica-reflexiva e se reconheçam como agente transformador, superando os desafios
e as adversidades durante o seu percurso formativo, mesmo imerso nas contradições
do ensino em serviço, provocadas pelo movimento social, cultural e político de cada
tempo histórico.
PALAVRAS-CHAVE: Didática; Ensino em serviço; Docente preceptor; Pedagogia
histórico crítica.
ABSTRACT: The study presents discussions around the teaching and learning
process of specialized health professionals, making the first approaches to the didactic
transformation in in-service teaching. Based on a bibliographic research, it highlights
the importance of the role of the preceptor teacher in the formation of these
professionals, pointing out the need for an epistemological basis for the teaching
practice in service. In this way, the critical theoretical base is referenced, based on
Paulo Freire's ideals of transforming education. Therefore, this text seeks to raise the
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first approximations to the didactic and pedagogical transformation of in-service
education in health as fundamental in the relationship between theory and practice for
the construction of a teaching and learning process aligned to an investigative
professional profile, who has a critical-reflexive view and recognizes himself as a
transforming agent, overcoming challenges and adversities during his formative
journey, even immersed in the contradictions of in-service education, caused by the
social, cultural and political movement of each historical time.
KEYWORDS: Didactics; In-service teaching; Teaching preceptor; Critical historical
pedagogy.
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1. INTRODUÇÃO

A educação na saúde trata da formação inicial e continuada de profissionais da
saúde que almejam ter uma formação acadêmica ou buscam especialização na área.
A educação na saúde é marcada pelo processo de ensino e aprendizagem teóricoprático. Isto tem levado a uma reflexão da prática pedagógica utilizada pelos
condutores desse processo dado ao pragmatismo didático que tem prevalecido.
Versar sobre este tema significa desmistificar as variantes processuais da
educação na saúde, em que o profissional em formação1 se vê durante o seu processo
formativo em situações reais no espaço de aprendizagem que, em sua maioria, não
tem um docente com habilidades pedagógicas desenvolvidas para orientá-lo, pois o
grau acadêmico destes docentes preceptores, em sua maioria, é para desenvolver
atividades de assistência ao paciente.
Para tanto, é necessário discutir como esta formação continuada está
acontecendo à luz da transformação didático-pedagógica, fazendo as primeiras

aproximações de um espaço pedagógico que envolve situações reais, concretas e
complexas, onde o ensino é pautado em processos mecanizados, corroborados por
um método pedagógico tradicional, no qual o profissional de saúde faz o procedimento
e o profissional em formação executa, sem haver uma “preocupação” intencional em
analisar o processo educativo.
A integração do ensino em serviço na saúde será abordada sob o prisma de
que a educação demanda novos cenários de aprendizagem, superando a simples
utilização da rede de serviços como campo de ensino técnico e propondo a
reelaboração

da

articulação

teoria-prática,

ensino-aprendizagem-trabalho

(VASCONCELOS; STEDEFELDT; FRUTUOSO, 2016).
Para entender as questões contingenciais da integração do ensino em serviço,
a partir de uma educação na saúde prática e teórico-prática, estas aproximações
didáticas serão elaboradas a partir das contribuições de Paulo Freire (2011),

dialogando com uma visão crítica-reflexiva da educação com autores como Demerval
Saviani (2013), pontuando a necessidade de se considerar as contradições
desveladas pela Pedagogia Histórico Critica -PHC.

1

Neste artigo, por se tratar de formação continuada dos profissionais da saúde, será utilizado o termo
“profissional em formação” para definir os estudantes, pois estes são profissionais com graduação
fazendo uma especialização no formato de residência.
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As bases teóricas fundamentadas por estes autores são essenciais para essa

discussão, auxiliando na compreensão da diversidade de transformações didáticas do
processo de aprendizagem na saúde e potencializando uma reflexão de uma possível
práxis pedagógica adotada pelos docentes preceptores2. Não se pretende esgotar
esta temática associada a educação na saúde, a intenção é fazer as primeiras
justaposições para entender o processo formativo do ensino em serviço, pois:
A Didática fundamenta a prática do professor, situando-a em um contexto de
reflexividade e valorizando o processo comunicativo nesta feitura, que se
expressa pedagogicamente no chão da sala de aula, envolvendo aspectos
diversos e constituintes dos processos de ensino e de aprendizagem. [...]
(CASTRO; MORAES; THERRIEN, 2019, p. 147).

Desta forma, o presente estudo tem abordagem qualitativa, a partir de uma
pesquisa bibliográfica, buscando refletir sobre o papel do docente preceptor na
formação dos profissionais da saúde no ensino em serviço, pontuando a necessidade
de uma base epistemológica para esta prática docente na educação na saúde.
Neste sentido, far-se-á uma primeira aproximação entre a integração do ensino

em serviço com as perspectivas epistemológicas críticas para uma didática que
busque a superação da metodologia tradicional, reconhecendo o sujeito como agente
transformador de sua realidade.
Portanto, este texto busca discutir considerações iniciais da educação na saúde
e suas especificidades com uma Pedagogia crítica, expondo elementos para uma
didática que medeie um ensino e uma aprendizagem em serviço dialéticos, nos quais
a teoria seja suporte necessário para a prática educativa desenvolvida neste cenário.

2. EDUCAÇÃO NA SAÚDE: INTEGRAÇÃO DO ENSINO-SERVIÇO NO SUS

No Brasil, a ordenação para a formação de recursos humanos para atuar na
saúde vem sendo legislada desde a Constituição Federal de 1988, alargando-se com
às Leis 8.080/1990 e 8.142/1990, possibilitando às Universidades incluírem os
princípios e diretrizes do SUS nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (GALVÃO, 2017).

Desde a CF/88 várias ações foram efetivadas para a estruturação da Educação na

A expressão “Docentes preceptores” utilizada neste artigo refere-se aos profissionais da saúde que
desenvolvem a função de preceptoria acompanhando e orientando os profissionais em formação
continuada durante as atividades teórico-práticas e práticas assistenciais desenvolvidas em instituições
de saúde hospitalares.
2
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Saúde, dentre elas a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS

(BRASIL, 2018).
A criação da PNEPS foi uma estratégia de formação e desenvolvimento dos
trabalhadores para o SUS, tem como marco legal a Portaria GM/MS nº 198, de 13 de
fevereiro de 2004, cujas diretrizes de implementação foram publicadas via Portaria
GM/MS 1.996, de 20 de agosto de 2007, que constituiu grande avanço para o ensino
em serviço ao fomentar a condução regional da política e a participação
interinstitucional, por meio das Comissões de Integração Ensino-Serviço – CIES,
objetivando promover a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a
partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e a organização do
trabalho em saúde, utilizando a metodologia da problematização constante nas
metodologias ativas (BRASIL, 2018).
Contudo, a partir das discussões tecidas em torno da formação dos
profissionais da Saúde, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, fez-se
premente a formação destes profissionais para atuarem no SUS. Desta maneira, em

30 de junho de 2005 foi instituída a Residência Multiprofissional em área profissional
de saúde pela Lei 11.129, voltada para a educação em serviço.
Neste sentido, tendo como referencial todos os atos legislativos, os hospitais
passaram a ser campo de formação em serviço3, formatando um ensino teóricoprático denominado de Educação na Saúde. Isto posto, neste texto, será tratada a
formação acadêmica especializada4 do profissional a partir de uma formação crítica e
reflexiva com perspectivas para um ensino com práticas vivenciais no campo de
formação. Assim, Galvão-Buchi e Brasileiro (2020) afirmam:
A preparação de profissionais da saúde qualificados, que analisem com
criticidade as situações problemas, apontando e sugerindo alternativas, não
poderá ser descartada neste contexto. A capacidade de aprender a aprender
é característica do ser humano e este, por sua vez, se apropria do
conhecimento para satisfazer seus anseios e realizações no âmbito
profissional. Nesse sentido, é fundamental o diálogo como forma de estreitar
a comunicação entre os profissionais da saúde envolvidos nesse processo
educativo de formação em serviço.

3

Concernente com Silva; Vasconcelos; Matos Filho (2010) o Ministério da Saúde considera que no
processo de Educação Permanente em Saúde, o aprender e o ensinar devem se incorporar ao
cotidiano das organizações, tendo como objetivos a transformação das práticas profissionais, sendo
estruturadas a partir da problematização o processo de trabalho.
4
A formação acadêmica especializada, neste contexto de educação na saúde, se refere às residências,
as quais, de acordo com o Glossário Temático do Ministério da Saúde, são modalidades de educação
profissional pós-graduada, desenvolvida em ambiente de serviço, mediante orientação docenteassistencial. (BRASIL, 2013).
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A Educação na Saúde assume neste contexto a oportunidade de os

profissionais em formação terem experiências reais durante o processo de ensino e
aprendizagem, pois a preocupação com o desenvolvimento acadêmico-científico
destes tem sido pensada de forma interprofissional e interdisciplinar. Saviani (2019, p.
73) é enfático quando afirma que “[...] a prática é a razão de ser da teoria, o que
significa que a teoria só se constituiu e se desenvolveu em função da prática que
opera [...]”.
Isto significa dizer que a educação na saúde, por meio da integração do ensino
em

serviço,

potencializa

o

espaço

de

aprendizagem

necessário

para

o

desenvolvimento acadêmico e científico dos profissionais em formação, promovendo
uma formação integral ao sujeito pela complementaridade existente entre o que se
referência na teoria e o que se desencadeia na prática.
Partindo desta configuração, é forçoso diferenciar a educação na saúde da
educação em saúde, porquanto estes termos têm sido confundidos conceitualmente.
A primeira, se refere à formação acadêmica, científica e permanente dos profissionais,

enquanto a segunda refere-se as ações setoriais que contribuem para aumentar a
autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os
gestores, a fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com suas necessidades
(BRASIL, 2013).
Para tanto, vale ressaltar que a educação na saúde, configurada como
produção de conhecimento teórico e prático, assume compromisso com a formação
destes profissionais para uma atuação permeada pelo senso crítico, reflexivo,
problematizador, legitimado por um cenário formativo do SUS com o desafio de
constituir-se como agente de transformação social. Nesse sentido, Freire (2011, p.
108) ressalta que:
A raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade
mesma do ser humano, que se funda na sua natureza inacabada e da qual
se tornou consciente. Inacabado e consciente de seu inacabamento,
histórico, necessariamente o ser humano se faria um ser ético, um ser de
opções, de decisão [...].

A Educação aspirada pelos profissionais da saúde deve ser pensada a partir
desta consciência de inacabamento, pois as contradições encontradas neste processo
formativo precisam ser superadas por um ensino teórico-prático transformado, para
que o sujeito compreenda o seu papel no mundo, faça uma releitura de sua formação

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 3290-3306 jan. 2022 ISSN: 2525-8761

109

profissional e acadêmico-científica, saindo da condição ingênua do pensamento rumo

ao desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva.

3. TRANSFORMAÇÃO DIDÁTICA: PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO NA
SAÚDE

A transformação didático-pedagógica na Educação na Saúde exige que ocorra
o reconhecimento dos espaços de aprendizagem configurados pela dialogicidade do
entendimento na esfera da emancipação, na qual o preceptor docente desvele a
complexidade e diversidade de elementos nos contextos educacionais, aproximando
o fazer pedagógico da formação do sujeito cidadão (THERRIEN, 2006).
Para tanto, ter-se-á reflexões de pensadores basilares que advogam as
abordagens de uma pedagogia crítica, levando em consideração as contradições dos
tempos hodiernos no que se refere ao campo de atuação dos profissionais em
formação enquanto arena de prática formativa no ensino em serviço, no processo

educativo da educação na saúde. Entende-se que:
[...] A pedagogia histórico-crítica não dá à educação o poder de
transformação social direta (por isso ela é mediadora) e nem às consciências
uma operacionalidade autônoma e independente das estruturas sociais. Por
isso, para a pedagogia histórico-crítica, a educação deve se comprometer
com a elevação da consciência como parte fundamental da transformação
social (MARSIGLIA; MARTINS; LAVOURA, 2019, p. 7).

Isto posto, a partir desta concepção, o docente preceptor poderá contribuir com
uma aprendizagem significativa para a formação de profissionais da saúde mais
indagadores, sujeitos pensantes, ativos, críticos e reflexivos, que tenham consciência
de seu papel, capazes de refletir sobre a prática do ensino em serviço, intervindo nas
contradições que o cercam e assumindo protagonismo na transformação social.
Assim, a transformação pedagógica do ensino em serviço necessita que a
teoria esteja interligada à prática para que os profissionais em formação possam
discutir os casos realísticos, intervindo assistencialmente, dentro do que cabe à sua

formação e junto à interprofissionalidade, levando a que o processo de ensino e
aprendizagem contribua com uma formação crítica e reflexiva.

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 3290-3306 jan. 2022 ISSN: 2525-8761

110

3.1 Abordagem crítica e reflexiva da educação na saúde sob a concepção freiriana5

Ao lançar o olhar da pedagogia crítica, reflexiva e superadora no processo
educativo que permeia a educação na saúde, permite-se discorrer sobre os ideais
epistemológicos e pedagógicos de Paulo Freire, tendo como arcabouço a dimensão
científica imersa na dimensão existencial histórico-cultural. Trata-se de entender que
ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, “[...] incentivando a curiosidade
como inquietação indagadora [...] (FREIRE, 2011, p. 33). Esta curiosidade no
pensamento freiriano é compreendida como uma educação fomentadora da
transformação social, que busca uma reflexão pautada pela ação-reflexão-ação.
Nesta interface, cabe ao professor o respeito a autonomia e a dignidade do
educando buscando coerência na prática docente entre a teoria e prática, diminuindo
a distância entre o que se propõe fazer e o que realmente é realizado (FREIRE, 2011).
O processo educativo sob este prisma exige uma curiosidade epistemológica na
internalização do conhecimento, sabendo este que:
Por isto mesmo é que, no processo de aprendizagem, só aprende
verdadeiramente aquêle que se apropria do aprendido, transformando-o em
apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo; aquêle que é
capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais concretas
(FREIRE, 1983b, p. 27).

Destarte, a formação profissional pode interagir na construção da identidade do
profissional da saúde a partir da reflexão de sua prática educativa, fazendo-se
necessário compreender a transformação do conhecimento como uma oportunidade
para observar sua prática, verificar erros, acertos, falhas e melhorar sua atuação,
construindo um processo de ensino e aprendizagem humanizado e comprometido
com a transformação social.
Quando se tem como base a educação de Paulo Freire, o ser humano se torna
o protagonista de sua aprendizagem, é o sujeito de sua própria formação e se
desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo, sobre a sua

5

De acordo com Ecco e Nogaro (2015), a riqueza da concepção freiriana de educação está integrada
na afirmativa de que os humanos se educam em comunhão mediados por determinado objeto de
conhecimento, a realidade vivida. Segundo Paulo Freire, refletir a respeito da educação, consiste em
pensar, refletir o ser humano, pois nele está o fundamento do processo educativo, no qual a concepção
de educar, é, também, promover, nos sujeitos, a capacidade de interpretação dos diferentes contextos
em que estão inseridos, bem como, qualificá-los e “instrumentalizá-los” para a ação. Esta concepção
retrata de maneira particular a necessidade da prática docente na educação na saúde, oportunizando
experenciar, a partir desta concepção uma formação voltada para a transformação social.
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 3290-3306 jan. 2022 ISSN: 2525-8761

111

realidade, superando os desafios e adversidades que surgem neste percurso

formativo.
Nessa perspectiva, é necessário que o profissional em formação continuada
busque sua emancipação e contribua na transformação para um mundo melhor,
entendendo sua responsabilidade e envolvimento no processo desencadeado no
cenário de prática, onde adquire parte significativa do conhecimento para sua
formação especializada.
A Educação transformadora influencia este desenvolvimento porque ultrapassa
o processo pedagógico, provocando a formação do sujeito como ser histórico, político,
social e cultural em uma busca incessante de questionamento da realidade
circundante, o que requer a participação integrada, permitindo, como delineia Freire
(2011), reflexão na e para a ação no processo de ensino e aprendizagem.
A reflexão sobre as bases epistemológicas e didáticas da educação no contexto
da integração do ensino em serviço no Sistema Único de Saúde – SUS - é necessária,
pois a dimensão pedagógica deste ensino está fundamentada em espaços de práticas

privilegiadas, as quais oportunizam experiências de convivências entre sujeito
interagindo dialogicamente numa coletividade, vivenciando e dando sentido aos
processos democráticos alternativos num exercício de humanização. Esta enseja ser
trabalhada no cenário de prática, reconhecendo-se como requisito na construção de
uma educação na saúde para a emancipação humana e profissional. Concernente
com Rios (2009, p. 254): “[...] a humanização desponta, novamente, no momento em
que a sociedade pós-moderna passa uma revisão de valores e atitudes. Não é
possível pensar a humanização na saúde sem antes dar uma olhada no que acontece
no mundo contemporâneo [...]”.
Segundo com esta autora, a humanização pode ser apreendida sob vários
aspectos, porém, em seu entendimento a mesma se fundamenta no respeito e
valorização da pessoa humana, constituindo-se um processo que visa a
transformação da cultura institucional, por meio da construção coletiva de

compromissos éticos.
Cabe destacar que o processo de formação dos profissionais da saúde em
serviço deve estar alinhado ao atendimento humanizado. Para tanto, o docente
preceptor, em sua imersão na prática pedagógica, precisa de uma didática que vincule
o atendimento prático ao ensino em serviço, mas sem perder de vista o processo de
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humanização, tanto de quem é o profissional em formação quanto do paciente que

passa pelo atendimento naquele dado momento. Desta forma, pode-se inferir que
[...] O desafio da teoria crítica consiste em poder renovar seus diagnósticos
de modo a tornar possível que continuemos formulando uma perspectiva a
partir da qual os obstáculos à emancipação ou potenciais emancipatórios,
quando presentes numa dada sociedade, sejam considerados e analisados
de modo crítico (MELO, 2011, p. 249).

Assim, a educação crítica transformadora referenciada por Freire (2011) remete
ao pensamento de um ensino em serviço que transcenda os conteúdos, a prática pela
prática, e passe a refletir sobre a realidade vivenciada, tanto profissional quanto da
formação ministrada, uma vez que o docente preceptor é gestor na mediação do
conhecimento. Neste sentido, Almeida (2011, p. 37) anuncia que neste processo
educativo da educação na saúde:
Não há uma receita, mas há um comportamento que deve ser buscado e
desenvolvido: saber quando responder, porque isso faz parte da relação
professor-aluno, e saber quando deixar claro que aquilo não faz parte desta
relação. Afinal, se o professor não tiver determinadas habilidades
pedagógicas para situações como essas, que são rotineiras, haverá todo um
“enroscamento” nos trâmites diários [...].

Fica evidenciado que o docente preceptor, em sua prática profissional de
professor, urge estar atento ao modo pelo qual o processo ensino aprendizagem tem
sido potencializado, buscando observar sua prática pedagógica e projetando
alternativas metodológicas. Contudo, “[...] A prática docente crítica, implicante do
pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre
o fazer [...] o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio
aprendiz em comunhão com o professor formador” (FREIRE, 2011, p. 39).

4. O ENSINO EM SERVIÇO: A DIDÁTICA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL
PARA UMA APRENDIZAGEM CRÍTICA-REFLEXIVA-EMANCIPATÓRIA

No que se refere ao ensino em serviço com perspectivas de melhoria do

processo, a didática é central para que a aprendizagem se configure como críticareflexiva-emancipatória. É fundamental neste processo que o profissional do serviço
que atua como docente preceptor se reconheça como fomentador, mediador e
propulsor do conhecimento a partir dos casos reais vivenciados na assistência ao
paciente.
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Portanto, é relevante que o educador conheça os potenciais dos estudantes e

explore as diversas ferramentas disponíveis em sua prática educativa, como também
respeite as diferenças no desenvolvimento do processo cognitivo de cada profissional
em formação. Para Luckesi (2011, p. 29):
[...] é preciso compreender quem é o educando e como ele se expressa, a fim
de, consequentemente, definir como atuar com ele para auxiliá-lo em seu
processo de autoconstrução. A meta é propiciar-lhe as condições o mais
adequadas possíveis – seu acolhimento, o oferecimento de conteúdos e
atividades necessárias à aprendizagem e ao desenvolvimento, a efetiva
avaliação da aprendizagem -, para que possa desenvolver-se segundo suas
possibilidades e características.

Como afirma Luckesi (2011), o educador deve ter o pensamento voltado para
a inovação, transformação, reconhecendo as possibilidades de uma educação
assertiva, que ocorra por meio da cooperação, interação, respeito à opinião do outro,
servindo como diretriz para que os profissionais da saúde em formação construam o
seu conhecimento, fazendo com que tenham motivação para aprender e sejam
responsáveis por sua própria aprendizagem, uma vez que “[...] A transformação

pedagógica da matéria na práxis da sala de aula ou de outros ambientes educacionais
qualifica o educador como sujeito epistemológico (THERRIEN, 2006, p.76).
Outra caraterística do educador é apresentar uma postura crítica e reflexiva no
sentido de assegurar uma educação concreta e real, mostrando como está o processo
de ensino e aprendizagem do profissional em formação, alertando em quais pontos
precisam melhorar para a edificação do saber, uma vez que a didática “[...] deve ser
entendida como a capacidade de construir-se diariamente. [...]” (ALMEIDA, 2011, p.
33).
Sendo assim, o docente preceptor, enquanto mediador pedagógico, deve ter
disponibilidade para ensinar, dispender a atenção necessária para que a educação na
saúde possa ocorrer. É necessário, como bem reforça Pimenta e Anastasiou (2012,
p.37), que a questão da docência “[...] ultrapasse os processos de sala de aula”, o que
coloca em discussão a preocupação com o acompanhamento do ensino em serviço,
que tem como espaços de sala de aula a enfermaria de um hospital, o bloco cirúrgico,
a Unidade de Terapia Intensiva – UTI - e os ambulatórios de consultas.
Os desafios da educação na saúde são muitos e urge a formação de
profissionais da saúde que sejam autônomos, críticos e construtores de sua própria
história. É fundamental para a concretização das atividades que o docente preceptor
prime pela receptividade, pela cordialidade e atenção.
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A ponderação por parte do docente preceptor é imprescindível para que haja

interatividade,

incentivando

a

participação,

disponibilizando

tempo

para

o

delineamento das discussões, vislumbrando a organização das situações de
aprendizagem., pois: “[...] a pedagogia histórico-crítica advoga que o trabalho
pedagógico deva ser levado a cabo por anos de forma sistematizada e intencional,
exigindo o planejamento de conteúdos de modo articulado a cada série/ano/etapa e
em cada área de conhecimento” (MARSIGLIA; MARTINS; LAVOURA, 2019, p. 21).
Cabe salientar o quanto são imperiosos o compromisso profissional e o
envolvimento do docente preceptor com a formação de profissionais da saúde
pensantes e reflexivos, seja utilizando-se da abordagem crítica para entender as
contradições que ocorre no ambiente de aprendizagem. O docente preceptor é o
mediador e gestor da sala de aula, seja no leito do paciente, na enfermaria ou no
ambulatório de atendimento, exemplos de espaços de aprendizagem na educação em
saúde, porquanto,
O desafio da gestão pedagógica e da transformação pedagógica de matéria
em situações reais de prática e de tomada de decisão na sala de aula ou em
outros espaços educativos, obriga o professor a gerar ou produzir saberes.
Efetivamente, cabe a ele articular, adequada e criativamente, seu reservatório
de saberes num determinado contexto de interação com outros sujeitos,
alunos, na ecologia da classe ou em diferentes contextos de trabalho. Por
isso, a práxis pedagógica faz do educador um sujeito hermenêutico, porque
vivencia o desafio de produzir sentidos. Mediador de saberes, sua prática é
reflexiva e transformadora. (THERRIEN, 2006, p. 76).

Na esperança de um ensino em serviço “vivo”, o processo educativo necessita
de uma relação dialógica, de entendimento, de compreensão. Neste sentido, Freire
(2011) coloca o processo inexorável e complexo do ato de ensinar, ratificando a
relação entre a prática educativa e a esperança, em que o educador deve romper com
as barreiras do tradicionalismo e trazer a esperança de uma educação melhor,
consciente e instigadora, pois, na transformação didática:
Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a
esperança. A esperança de que o professor e alunos podemos aprender,
ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos a
nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a
esperança não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz parte da
natureza humana. [...] (FREIRE, 2011. p. 70).

Neste contexto, Freire chama a atenção para a necessidade de mudança, de
se pensar os problemas relacionados a educação na saúde do ensino em serviço de
forma concreta, em que haja a compreensão da prática docente como o meio para se
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 3290-3306 jan. 2022 ISSN: 2525-8761

115

alcançar um mundo melhor, digno e esperançoso, porquanto “[...] não há uma receita,

mas há um comportamento que deve ser buscado e desenvolvido, porque isso faz
parte da relação de professor-aluno [...]” (ALMEIDA, 2011, p.37) e, por conseguinte,
da emancipação do ser humano social, crítico, reflexivo e desbravador de novos
contextos a partir da reflexão-ação-reflexão da realidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tratar da transformação didática na educação na saúde delineada a partir da
integração do ensino em serviço é condição necessária para se fazer uma reflexão
dos desafios encontrados no processo de ensino e aprendizagem pelos profissionais
em formação e pelos docentes preceptores que fazem o acompanhamento destes.
A educação de forma geral ainda é permeada por práticas educativas que
trazem em seu bojo princípios da educação tradicional, corroborando ações que
reforçam um ensino alienado. No entanto, os profissionais que atuam na educação na

saúde podem, a partir de uma didática crítica, transformar sua prática docente em
ferramenta propulsora de emancipação e de uma nova prática pedagógica que
objetive a formação de profissionais críticos, reflexivos e construtores do
conhecimento.
Nesta perspectiva, em sua atuação pedagógica o docente preceptor não pode
deixar que o processo de ensino e aprendizagem seja visto somente pelo viés
classificatório, mas como produtor de uma aprendizagem emancipatória, que esteja
comprometida com a formação e não a “deformação” de pessoas.
Partindo deste princípio, é fundamental fazer estas primeiras aproximações da
necessidade de se ter uma epistemologia para direcionar a atuação docente do
preceptor, uma vez que discorrer sobre a educação na saúde, concretizada na
integração do ensino em serviço, urge pensar em alternativas teórico-metodológicas
na construção de uma pedagogia crítica aplicada à formação de profissionais da

saúde.
A perspectiva da educação crítica transformadora de Paulo Freire apresentase como uma ferramenta metodológica fundamental para esta ação, pois, o olhar da
pedagogia crítica e reflexiva no processo educativo proporciona ao profissional da
saúde em formação um pensamento contínuo do seu lugar no mundo, da sua
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realidade, fornecendo elementos para a superação dos desafios e adversidades que

surgem em seu percurso formativo.
Na atual conjuntura, os docentes preceptores devem reconhecer que a
formação do sujeito não pode dissociar-se do cidadão e de sua formação profissional,
demonstrando que nas práticas escolares brasileiras como um todo, especificamente
em âmbito hospitalar, o quanto o ensino em serviço está distante da criticidade que o
profissional deve ter diante do caráter hegemônico dos teóricos educativos.
Neste sentido, a teoria libertadora de Paulo Freire tem instigado pensar a
educação, neste caso, a educação na saúde, como processo de transformação e
superação da realidade, desbancando o pragmatismo de um ensino tradicional, onde
a transformação pedagógica é ferramenta fundamental para que os profissionais em
formação construam uma reflexão crítica do seu ser no mundo, do seu papel enquanto
profissional que cuida de pessoas e transformam vidas.
Em suma, as bases epistemológicas provenientes desta pedagogia contribuem
com a formação dos profissionais da saúde, porquanto desnudam o pensamento

tradicional e trazem por meio do pensamento dialético elementos para a construção
de uma educação na saúde que coíba as práticas alienantes. Para tanto, torna-se
relevante perceber a importância de cada atuação profissional no ensino em serviço,
perfilhando um caminho indagativo necessário para a edificação de um mundo melhor,
de uma sociedade livre, esperançosa e transformadora, pois a libertação começa na
consciência e se efetiva na prática histórica (BOFF, 2008).
Neste contexto, não se trata apenas de trazer as dessemelhanças entre os
pensamentos, mas, de forma particular, entender as possíveis contribuições que as
epistemologias da prática, referenciadas pela Pedagogia Histórica Crítica, anunciam
como alternativas para o fazer docente na educação na saúde, almejando a
constituição do sujeito-cidadão.
Enfatizar uma abordagem crítica significa desnudar as práticas pedagógicas
alijadas pelo tradicionalismo e propor a concretização de uma formação profissional

continuada, na modalidade de integração do ensino em serviço, que tenha um olhar
para uma educação como processo de aprendizagem da leitura ou conhecimento do
mundo hodierno.
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RESUMO: Introdução: A COVID – 19, causada pelo vírus SARS – CoV-2, é uma
doença infecciosa de altas consequências. O vírus é transmitido por inalação ou
contato direto com gotículas infectadas. O estado nutricional interfere na resposta
imune do organismo. Um bom estado nutricional pode reduzir complicações da
infecção. Objetivo: Verificar as evidências do papel da nutrição no tratamento e
recuperação da COVID-19. Metodologia: Este é um artigo de revisão, qual fora
utilizado estudos dos anos de 2020 e 2021 encontrados na base de dados PubMed,
Scielo, Google Scholar e Periódico CAPES. Resultados: Foram selecionados 15
artigos, quais as análises foram realizadas em 16 países. Dentre os estudos, 7
abordaram a respeito da suplementação nutricional, 3 em relação ao estado
nutricional e comorbidades; 2 analisaram a utilização de fitoterápicos; 1 investigou o
efeito de uma terapia medicamentosa; 1 apresentou a telemedicina como ferramenta
frente à pandemia e 1 estudou sobre mudanças alimentares e de vida com foco na
recuperação dos acometidos. Conclusão: O IMC elevado é um dos fatores que mais
tem relação ao risco de mortalidade ou piora do quadro. A suplementação de
micronutrientes e fitoterápicos podem auxiliar combater a infecção e diminuir o tempo
de recuperação. Referente ao comportamento dos indivíduos durante o isolamento,
acredita-se que a telemedicina pode ser uma ótima ferramenta para promover hábitos
de vida mais saudáveis. Não existem terapias específicas comprovadas para prevenir
a doença, mas uma nutrição adequada é um dos principais pontos a fim de evitar a
infecção e/ou recuperar o estado nutricional.
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Terapia Nutricional; Infecção; Revisão.
ABSTRACT: Introduction: COVID – 19, caused by the SARS virus - CoV-2, is an
infectious disease with high consequences. The virus is transmitted by inhalation or
direct contact with infected droplets. Nutritional status interferes with the body's
immune response. A good nutritional status can reduce complications of infection.
Objective: To verify the evidence of the role of nutrition in the treatment and recovery
of COVID-19. Methodology: This is a review article, which had used studies from the
years 2020 and 2021 found in the PubMed, Scielo, Google Scholar e CAPES
database. Results: 15 articles were selected, which analyses were performed in 16
countries. Among the studies, 7 addressed nutritional supplementation, 3 in relation to
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nutritional status and comorbidities; 2 analyzed the use of herbal medicines; 1
investigated the effect of a drug therapy; 1 presented telemedicine as a tool in the face
of the pandemic and 1 studied on dietary and life changes with a focus on the recovery
of those affected. Conclusion: High BMI is one of the factors that most is related to the
risk of mortality or worsening of the condition. Micronutrient and herbal
supplementation can help fight infection and decrease recovery time. Regarding the
behavior of individuals during isolation, it is believed that telemedicine can be a great
tool to promote healthier lifestyle habits. There are no specific therapies proven to
prevent the disease, but adequate nutrition is one of the main points in order to prevent
infection and/or recover nutritional status.
KEYWORDS: COVID-19; Nutritional Therapy; Infection; Review.
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1. INTRODUÇÃO

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a Síndrome
Respiratória Aguda Grave – COVID – 19 (SARS – CoV-2), uma pandemia, sendo esta
uma doença infecciosa de altas consequências (Bomfim & Golçalvez, 2021).
Hoje, sabe-se que o vírus SARS-CoV-2 é transmitido por inalação ou contato
direto com gotículas infectadas, e que possui um período de incubação de 14 dias.
Indivíduos infectados podem ser assintomáticos e transmitir a doença. Os sintomas
não são característicos, contudo, os mais frequentes são a febre, tosse, dispneia,
mialgias e fadiga. Pessoas idosas e com condições de saúde pré-existentes como a
Hipertensão Arterial (HAS), diabetes, doenças cardíacas, pulmonares e o câncer, têm
mais chances de desenvolverem a doença de maneira mais grave (Sousa et al., 2021);
isto porque estas doenças são caracterizadas por uma condição de inflamação
sistêmica, característica comum, cuja pode afetar a resposta dos acometidos contra a
COVID-19 (Dias et al., 2020a).

O estado nutricional interfere diretamente na resposta imune do organismo, os
indivíduos que possuem carências nutricionais em sua alimentação têm maior
chances do desenvolvimento de diversas patologias e o processo de recuperação
tende a ser mais longo (Bomfim & Golçalvez, 2021).
Desta forma, medidas de intervenção nutricional, particularmente para
pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), devem ser instituídas bem como
considerar a prescrição de terapias antioxidantes para pacientes graves. Manter um
bom estado nutricional e corrigir a má nutrição pode reduzir complicações da infecção
por SARS-CoV-2 (Dias et al., 2020b).
Estudos recentes mostram como a desnutrição é um dos principais elementos
que podem ser a causa da recuperação mais lenta dos indivíduos afetados (Mentella
et al., 2021). Para pacientes que se apresentam obesos, o risco da infecção pelo vírus
é alto. O risco nutricional é elevado se um paciente apresenta duas ou mais doenças

crônicas (polimorbidade) (Diniz et al., 2021)
De acordo com Pichisaca et al. (2021), a composição corporal, especialmente
a alta adiposidade e baixa massa magra, tem sido correlacionada a um pior
prognóstico em muitas doenças.
Muitos dados sugerem que a obesidade está relacionada com a predisposição
às infecções e maior mortalidade. Esta, gera uma inflamação crônica no organismo,
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resultando em alterações no metabolismo, logo, afetando a imunidade. O excesso de

tecido adiposo causa uma desregulação do sistema imunológico, estresse oxidativo,
disfunção endotelial problemas cardiovasculares, podem levar a um estado de
hiperinflamação e nos pacientes positivos à COVID-19, pode gerar muitas
complicações (Laviano et al., 2020).
Assim, uma alimentação adequada e saudável é associada ao estímulo do
sistema imunológico, o que é um dos principais fatores no enfrentamento da COVID19 (Dutra et al., 2020).
O suporte nutricional pode reduzir consideravelmente as taxas de mortalidade
em casos graves (Laviano et al., 2020).
Em resumo, é fundamental considerar os hábitos alimentares não saudáveis
com a suscetibilidade à infecção do COVID-19, e a ineficaz recuperação. Junto disto,
o alto número de indivíduos que se recuperarão desta nova patologia, pode levar a
um aumento nas condições médicas crônicas, as quais podem ser intensificadas por
uma dieta não saudável ou em populações debilitadas (Butler & Barrientos, 2020).

Diante deste contexto, a finalidade deste estudo foi buscar por meio de uma
revisão de literatura quais as evidências do papel na nutrição no tratamento e
recuperação da COVID-19. São abordados estudos avaliando a possibilidade de
modular a suplementação e nutrição combinados a tratamentos farmacológicos para
prevenir, apoiar e tratar a infecção.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, que fornece informações sobre
evidências relacionadas a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Este trabalho
utilizou o Preferred reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses
(PRISMA) para análise e elaboração do fluxograma, o qual possui 4 (quatro) etapas
principais: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão (Page et al., 2021).

A elaboração da pergunta de pesquisa foi baseada na estratégia “PICO”, em
que “P” significa população (por exemplo, humanos adultos em risco de certa
patologia); “I” significa intervenção ou exposição (por exemplo, tipo de alimentação;
suplementação), “C” significa comparador (por exemplo, grupo de controle tomando
um placebo) e “O” resultado (por exemplo, diferença no número de eventos de certa
patologia entre os grupos de intervenção e controle) (O’Dea et al., 2021).
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A partir disto, criou-se a pergunta que norteou a elaboração da pesquisa: “Quais

as evidências em relação as questões nutricionais relacionadas a infecção por
COVID-19?”.
A pesquisa de dados se deu entre os meses de setembro e novembro de 2021,
na base de dados PubMed (Publicações Médicas) Scielo, Google Scholar e Periódico
CAPES.
Para a busca, foram utilizados os seguintes descritores: “COVID-19”, “nutrition”,
“obesity”, “comorbity”, “nutrional status” e “vitamins” no Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS).
Como estratégia de pesquisa, utilizaram-se critérios de inclusão sendo: a)
ensaios clínicos randomizados, bem delineados; b) artigos publicados em revistas
científicas, nos idiomas Português, Inglês ou Espanhol; c) artigos completos; d) artigos
que tenham como principais objetivos a avaliação da eficácia de intervenções
nutricionais no enfrentamento da infecção por COVID-19, parâmetros bioquímicos,
composição corporal e comorbidades associadas à infecção.

Já como critérios de exclusão foram: a) artigos do tipo revisão de literatura,
estudos de coorte, séries e estudos de casos, caso-controle, artigos de reflexão, teses
e dissertações; b) artigos cujo conteúdo não estava relacionado à questão norteadora
desta pesquisa.
Os procedimentos realizados para a pesquisa e seleção dos artigos nas bases
de dados foram: 1) colocar apenas o descritor “COVID-19” e filtrar apenas testes
clínicos randomizados na base de dados, resultando em 1.358 estudos; 2) Foi
pesquisado separadamente com os descritores: “COVID-19, nutrition”; “COVID-19,
obesity”, “COVID-19, comorbity”, “COVID-19, nutritional status” e “COVID-19,
vitamins”

sendo encontrados no total 108 artigos; 3) após leitura dos títulos e

resumos, foram descartados aqueles que não se enquadraram à temática da
pesquisa e aos critérios de inclusão e exclusão, resultando em 24 artigos que
possivelmente poderiam ser utilizados nesta revisão, após leitura na íntegra; 4) após

a leitura crítica realizada pelos autores, foram selecionados 15 artigos coincidentes
ao tema para a elaboração desta revisão. A seguir na Figura 1, segue o fluxograma
metodológico deste trabalho.
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Figura 1– Fluxograma de pesquisa dos artigos selecionados na base de dados.

Fonte: as autoras.

Com o objetivo de reduzir as possíveis distorções na avaliação dos estudos,
como por exemplo erros na interpretação e delineamento, as autoras leram os artigos
e preencheram as tabelas (que constam dados dos estudos utilizados neste trabalho)

separadamente, sendo confrontado apenas posteriormente.
O número de artigos encontrados nas bases de dados está elencado na Tabela
1.
Tabela 1– Procedimento de leitura dos artigos encontrados nas bases de dados

Número
de Número
de
artigos
artigos
encontrados após a aplicação
encontrados
dos demais descritores
(identificação)
(seleção)
1.358
108

Artigos
selecionados para
a leitura na íntegra
(elegibilidade)
24

Artigos
selecionados
para a escrita do
artigo (inclusão)
15

Fonte: as autoras.

3. RESULTADOS

Os artigos escolhidos eleitos para constituírem esta revisão foram realizados
em 16 (dezesseis) países diferentes, sendo que 2 (dois) estudos foram realizados na
China, 2 (dois) realizados na Arábia Saudita, 2 (dois) no Irã e 2 (dois) nos Estados
Unidos da América. Ressalta-se que um dos estudo fora feito em 20 (vinte) grandes
hospitais de referência de 6 (seis) países; e 1 (um) estudo não foi possível identificar
o país de análise.
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Os 15 (quinze) estudos foram publicados entre os anos de 2020 e 2021. Na

Tabela 2, pode-se observar o título do estudo, país de realização e ano de publicação
dos artigos selecionados.
Tabela 2 – Dados de publicação e país de realização dos artigos selecionados

Título
Efeitos e segurança de medicamentos fitoterápicos entre
residentes da comunidade durante a pandemia de COVID-19:
um grande estudo prospectivo e controlado randomizado (RCT)
A obesidade predispõe ao risco de maior mortalidade em
pacientes jovens com COVID-19
Estado nutricional de pacientes com COVID-19
Efeitos da adição de L-arginina por via oral à terapia padrão em
pacientes com COVID-19: Um estudo randomizado, duplo-cego,
controlado por placebo, de grupo paralelo. Resultados da
primeira análise provisória
Efeitos de uma suplementação de 2 semanas de 5000 UI
versus 1000 UI de vitamina D3 na recuperação dos sintomas
em pacientes com Covid-19 leve a moderado: um ensaio clínico
randomizado
O efeito da suplementação de ácido graxo ômega-3 nos
parâmetros clínicos e bioquímicos de pacientes criticamente
enfermos com COVID-19: um ensaio clínico randomizado
Efeito da suplementação de vitamina D no estado muscular em
pacientes idosos em recuperação de infecção por COVID-19
Continuação versus descontinuação de inibidores do sistema
renina-angiotensina em pacientes internados no hospital com
COVID-19: um estudo prospectivo, randomizado e aberto
Impacto metabólico da redução da ACE-2 adiposa induzida pela
perda de peso - Implicação potencial nas infecções por COVID19?
A eficácia dos suplementos orais antioxidantes na progressão
de COVID-19 em pacientes não críticos: um ensaio clínico
randomizado
A telemedicina como uma ferramenta para intervenção dietética
em pacientes com NAFLD-HIV durante o bloqueio COVID-19:
um ensaio clínico randomizado
Segurança e eficácia da vitamina C em altas doses em
pacientes com COVID-19: um ensaio clínico randomizado
aberto
Efeito da suplementação com altas doses de zinco e ácido
ascórbico versus cuidados usuais na duração e redução dos
sintomas entre pacientes ambulatoriais com infecção por SARSCoV-2: o ensaio clínico randomizado COVID A a Z.
Kabasura Kudineer (KSK), um medicamento fitoterápico Siddha,
reduziu a carga viral de SARS-CoV-2 em indivíduos
assintomáticos com COVID-19 em comparação com a
suplementação de vitamina C e zinco: resultados de um estudo
prospectivo, exploratório, aberto, comparativo, randomizado
ensaio controlado, Tamil Nadu, Índia

País

Ano

China

2020

China

2020

Coreia do Sul

2020

Itália

2021

Arábia Saudita

2020

Irã

2020

Espanha

2021

EUA, Canadá,
México, Suécia,
Peru, Bolívia,
Argentina

2021

Alemanha

2020

Arábia Saudita

2021

-

2021

Irã

2020

EUA

2020

Índia

2021
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Mudanças nutricionais e de estilo de vida necessárias para
minimizar o período de recuperação em pacientes COVID-19
em quarentena domiciliar em Punjab, Paquistão

Paquistão

2021

Fonte: as autoras.

Conforme análise dos resultados dos artigos utilizados para esta pesquisa,
observou-se que 7 (sete) estudos abordaram a respeito da suplementação nutricional
sendo 2 (dois) em relação à vitamina D3; 1 (um) ao ômega 3; 1 (um) à adição de Larginina à terapia padrão; 1 (um) à utilização de antioxidantes e 2 (dois) ao uso de
micronutrientes); ademais, 3 (três) artigos discorreram em relação ao estado
nutricional e comorbidades; 2 (dois) analisaram a utilização de medicamentos
fitoterápicos; 1 (um) investigou o efeito de certa terapia medicamentosa; 1 (um)
apresentou a respeito à telemedicina como ferramenta frente à pandemia e 1 (um)
estudou sobre mudanças alimentares e de vida com foco na recuperação de pacientes
COVID-19. Ambos os estudos foram realizados a curto prazo. Na tabela seguir
(Tabela 3) seguem demais dados sobre os estudos utilizados.
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ACE -2= Enzima Conversora de Angiotensina 2; ACE-2 AT= Enzima Conversora de Angiotensina 2
adiposo subcutâneo; Bicarbonato=HC03; Creatinina=Cr; Excesso de base= Be; IMC= Índice de
Massa Corporal; IL-6= Interleucina -6; MCP-1= proteína 1 quimioatraente de monócitos; mRNA= RNA
mensageiro; NAFLD-HIV= Doença Hepática Gordurosa - Vírus da Imunodeficiência Humana;
Nitrogênio da Uréia no Sangue= BUN; Potássio= K; PUFA= Ácido Graxo Poli-insaturados; TC =
Tomografia Computadorizada; UI= Unidades Internacionais; UTI= Unidade de Terapia Intensiva; TNFα= Fator de Necrose Tumoral Alfa.

4. DISCUSSÃO

Conforme resultados analisados dos trabalhos utilizados para esta revisão, em
relação a suplementação nutricional, os estudos de Sabico et al. (2020), CaballeroGarcía et al. (2021), avaliaram a suplementação da vitamina D3 (colecalciferol). O
primeiro estudo utilizou uma dose de 5.000 UI/dia por 2 semanas; e o segundo uma
dose de 2.000 UI / dia por 6 semanas.
Um aumento significativo nos níveis séricos de 25 (OH) D no grupo de 5.000
UI/ dia foi observado no trabalho de Sabico e colaboradores (2020). Também houve
diminuição significativa no IMC e nos níveis de Interleucina (IL) -6. Caballero-García

e colaboradores (2021), após análise de seus resultados, observaram que os níveis
de creatina quinase sérica voltaram aos valores ideais nos indivíduos com
suplementação, sungerindo papel protetor da vitamina D contra o catabolismo
muscular, de modo que a suplementação com vitamina D produz reduções nos
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indicadores de lesão muscular, contribuindo para um melhor estado de saúde dos

pacientes (Caballero-García et al., 2021).
Em relação a suplementação do ômega-3, os achados de Doaei et al. (2021),
mostraram que os níveis de vários parâmetros da função respiratória e renal de
pacientes críticos com COVID-19 melhoraram. O grupo de intervenção recebeu uma
cápsula de 1.000 mg de ômega-3/dia contendo 400 mg de EPAs e 200 mg de DHAs
por um período de 14 dias, adicionando-se à fórmula enteral. Percebeu-se assim,
significativa taxa de sobrevivência de 1 mês a mais, juntamente com níveis mais altos
de pH arterial, bicarbonato (HC03), base (Be) e níveis mais baixos de nitrogênio da
uréia no sangue (BUN), creatinina (Cr) e potássio (K) em comparação ao grupo
controle após a intervenção. Os resultados do estudo indicaram também que a
suplementação com ômega-3 pode aumentar a contagem de linfócitos e o nível de
consciência (Escala de coma de Glasgow-GCS) dos pacientes.
Ressalta-se que muitos pacientes com COVID-19 em estado grave ou crítico
desenvolveram acidose metabólica e respiratória, indicando uma possível disfunção

da microcirculação. Devido aos parâmetros melhorados (pH arterial, HC03 e Be) este
trabalho identificou que a suplementação com ômega-3 pode estar relacionada à
função microcirculatória. A suplementação de ômega-3 tem efeitos favoráveis na
acidose, função renal e provável melhora nos resultados clínicos dos pacientes
infectados com COVID-19. Contudo ressalta-se que outros estudos clínicos com
amostras, tempo de duração maiores e diferentes dosagens de ômega-3 são
necessárias (Doaei et al., 2021).
Abulmeaty e colaboradores (2021) abordam em seu estudo, o uso de
antioxidantes, como por exemplo, as vitaminas C e E, podendo contribuir na
neutralização do estresse oxidativo. Os antioxidantes vem sendo associados à
diminuição do período de ventilação na UTI e no hospital, junto do fortalecimento da
resposta imune.
Cabe mencionar que alguns estudos já mostraram níveis baixos de vários

nutrientes antioxidantes e oligoelementos (manganês, zinco, selênio, cobre) entre os
pacientes com COVID-19 (Muhammad et al., 2021; Chiscano-Camón et al., 2020);
Chiscano-Camón e colaboradores (2020) descobriram que os níveis de vitamina C
entre pacientes com síndrome do desconforto respiratório, associada à SARS-CoV-2
eram muito baixos. Como explicação para este estado, o fato é de que os pacientes
com COVID-19 apresentam depleção dos antioxidantes ao utilizá-los a fim de
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p.xxxx-xxxx jan. 2022 ISSN: 2525-8761

131

neutralizar a resposta inflamatória (Albulmeaty et al., 2021; Siahkali et al., 2021). Por

isto, utilizar estes nutrientes em altas doses pode modular a resposta imune e
melhorar a carga de citocinas associada a doenças como o COVID-19. Neste âmbito,
em seus resultados Abulmeaty et al. (2021), observaram que os parâmetros
hematológicos tiveram melhora na contagem dos linfócitos no grupo que suplementou
com antioxidantes, e esta terapia reduziu significativamente a quantidade de citocinas
levando a melhores resultados clínicos entre pacientes com COVID-19.
Siahkali e colaboradores (2021), também avaliaram a eficácia da adição da
vitamina C intravenosa em altas doses para pacientes com COVID-19, devido
evidências apontarem efeitos positivos desta vitamina para a Síndrome do
Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), melhora da função do sistema imunológico,
e redução da suscetibilidade dos pacientes a infecções, como a pneumonia. Este
autores observaram em seu trabalho, melhorias na saturação periférica de oxigênio e
temperatura corpórea em ambos os grupos, contudo não foi obseravdo resultados
significativamente melhores no grupo de intervnenção (Siahkali et al., 2021).

Ademais, Hemilä e Chalker (2019), relatam que a utilização da vitamina C
intravenosa como terapia para a SDRA tem benefícios, levando a menor taxa da
necessidade de vasopressores, menor período de tempo de ventilação mecânica e
permanência na UTI.
A vitamina C é um nutriente essencial que tem papéis importantes no
organismo, especialmente nas funções das células imunológicas. Não há dados e
informações suficientes sobre a correlação entre o tratamento com altas doses de
vitamina C em pacientes com COVID-19 com SDRA, assim, mais estudos precisam
avaliar esta terapia em infecções respiratórias virais graves (Siahkali et al., 2021).
Thomas et al. (2021), avaliaram a suplementação com altas doses de zinco e
vitamina C na gravidade e duração dos sintomas em comparação com o tratamento
usual, entre os pacientes ambulatoriais com infecção por SARS-CoV-2. Os autores
notaram que estas intervenções não reduziram significativamente a duração dos

sintomas associados ao vírus em comparação com o tratamento usual. Dados sobre
ácido ascórbico oral e zinco são vagos em relação à terapia contra a infecção. O que
se sabe é que o zinco é conhecido por possuir um papel na função imune por meio da
produção de anticorpos e leucócitos, e que este nutriente também foi implicado na
biologia do coronavírus. A enzima conversora de angiotensina 2 é uma
metaloprotease de zinco importante para a entrada do coronavírus na célula. Já a
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vitamina C é tem ação antioxidante, podendo ser protetora contra o coronavírus,

diminuir a suscetibilidade a infecções respiratórias virais e pneumonia (Thomas et al.,
2021).
Recentemente, evidências sustentam a ideia de que o endotélio é um órgãoalvo chave na patologia do COVID-19, fornecendo uma justificativa às suas
manifestações sistêmicas. Nesta perspectiva, o metabolismo de aminoácidos
demonstrou ser um fator crucial na fisiopatologia da infecção (Barberis et al., 2020).
Níveis mais baixos de L-arginina no plasma sanguíneo, juntamente com o
aumento da atividade arginase foram relatados em pacientes com COVID-19,
especificamente nas formas mais graves (Rees et al., 2021; Reizine et al., 2021).
No estudo de Fiorentino et al., (2021), a L-arginina juntamente com o
tratamento padrão, comparando-se apenas com o tratamento padrão isoladamente,
reduziu significativamente a necessidade do suporte respiratório e a duração da
hospitalização dos enfermos. Deste modo, a segurança da L-arginina oral é
previamente verificada neste e em outros estudos.

Com o intuito de traçar diretrizes de suporte de saúde para a recuperação da
infecção pelo coronavírus, Rabail e colaboradores (2021), selecionaram pacientes
COVID-19 saudáveis recuperados, em quarentena domiciliar para intervenção. Em
seus resultados, no contexto da suplementação nutricional, os autores concluíram que
tomar uma dose suplementar diária de vitaminas como a C, D, E, e minerais como o
zinco, ou tomá-los combinados a uma dose diária de multivitaminas e minerais pode
aumentar a capacidade do organimo combater a infecção, facilitando a recuperação
precoce.
Em relação ao estado nutricional dos pacientes, dentre os resultados
encontrados, o Índice de Massa Corporal (IMC), pareceu ser o fator predisponente
aos acometidos pelo COVID-19 (Zhang et al., 2020). Dado também mostrado no
trabalho de Cohen et al. (2021), em que o IMC médio da amostra foi de 33 kg/m2; no
trabalho de Policarpo; Machado e Pinto (2021), 82,5% da população do estudo estava

com sobrepeso (IMC ≥25 kg/m2); Sabico et al. (2020) relataram IMC médio de 30,7
kg/m2; e no estudo de Li et al. (2020), mais de 50% dos indivíduos eram obesos
moderados ou graves.
Zhang e colaboradores (2020), ao realizar sua pesquisa relacinando dados de
pacientes internados com COVID-19 (sendo pacientes falecidos e sobreviventes
compatíveis), observaram que a obesidade foi um fator crítico que contribuiu para a
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morte dos pacientes. Sendo a mesma associada ao aumento do risco da infecção.

Neste estudo, os níveis de IL-10, TNF-α e PCR nos pacientes falecidos eram muito
mais elevados em relação aos sobreviventes, anormalidades quais são secundárias
à obesidade, sendo a mesma caracterizada por ser de alto risco, envolvendo
respostas inflamatórias graves.
Neste mesmo âmbito, recentemente foi identificado a enzima conversora de
angiotensina (ACE -2) (modulador do metabolismo do tecido adiposo), como o
receptor responsável pela entrada do SARS-CoV-2 na célula, sendo que a expressão
deste receptor em células de gordura apoia a suposição de que a obesidade e a
quantidade de expressão de ACE-2 também relaciona-se como um fator de potencial
risco para maior taxa de infecção (Cohen et al., 2021; Li et al., 2020; Thomas et al.,
2021; Zhang et al., 2020).
Li e colaboradores (2020), caracterizaram a modulação da expressão do mRNA
(RNA mensageiro) da ACE-2 subcutânea adiposa durante a redução do peso e o
impacto da expressão desta enzima (ACE-2) nesta perda de peso induzida, em

melhorias no metabolismo da glicose. Seus resultados mostraram que em indivíduos
com resistência à insulina, foi observado a ACE-2 mais baixa no tecido adiposo
subcutâneo, de modo que modular a expressão da enzima neste tecido pode ser um
modo de correlacionar a função do mesmo e a sensibilidade à insulina.
Embora altualmente não haja evidências conclusivas, a presença de ACE-2
nos adipócitos, bem como o fato de que o tecido adiposo é um tecido-alvo comprovado
para vários vírus, pode ser uma possibilidade de que o tecido adiposo também possa
ser alvo da SARS-CoV-2. Neste cenário, um maior conhecimento da regulação
adiposa da ACE-2 em humanos pode ser essencial (Li et al., 2020).
Sabe-se que muitas comorbidades são associadas ao COVID-19 e a evolução
da doença. As patologias mais prevalentes nos estudos de Fiorentino et al. (2021) e
Li et al. (2020) foram a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM).
Dados também encontrados nos achados de Policarpo; Machado; Pinto (2021), em

que 17,5% da população do estudo tinham DM tipo 2, e 42,3% tinham HAS.
Já no trabalho de Sabico et al. (2020), a HAS foi observada em mais da metade
de todos os participantes e foi a condição pré-existente mais comum, seguida de DM
tipo 2 (51%), obesidade (33%), hiperlipidemia (13%), doença renal crônica (DRC)
(7%), doença cardiovascular (6%) e asma (4%).
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Apesar do tratamento padrão para tais patologias mencionadas associadas ao

coronavírus, outras formas de intervenções vêm sendo testadas. Natarajan et al.
(2021) recrutaram indivíduos positivados ao COVID-19 de 18 a 55 anos de idade, sem
sintomas clínicos e comorbidades. Estes, foram randomizados em 2 (dois) grupos, um
para receber Kabasura Kudineer (KSK) e outro para receber o padrão de tratamento
(suplementação de vitamina C e zinco, diariamente). KSK é indicado para uso em
febre e doenças respiratórias no sistema Siddha de medicina. Este fitoterápico
consiste em 15 ingredientes à base de plantas, dentre estes, 5 (cinco) possuem
atividade antiviral. O principal bjetivo do estudo foi avaliar os benefícios do KSK em
relação à redução da carga viral, e qualquer alteração nos marcadores imunológicos.
Yan e colaboradores (2020) tinham o objetivo de investigar os efeitos de dois
medicamentos fitoterápicos (grânulos antipiréticos de Jinhaoartemisia e líquidos orais
Huoxiangzhengqi) na redução do risco de resfriado em residentes da China durante o
surto de COVID-19.
Em ambos os estudos (Natarajan et al., 2021 e Yan et al., 2020), as

intervenções com o uso de uma terapia fitoterápica reduziram a carga viral SARSCoV-2 entre casos confirmados de COVID-19 assintomáticos bem como diminuíram
os riscos de resfriado comum, sugerindo que a fitoterapia pode ser útil a fim de
minimizar a morbidade durante o surto de COVID-19.
Certos medicamentos também vêm recebendo atenção, Cohen et al. (2021)
avaliaram se a continuação ou a descontinuação dos inibidores do sistema reninaangiotensina (Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) ou
Bloqueadores do Receptor da Angiotensina (ARBs)) afetam os resultados em
pacientes internados no hospital com COVID-19. Os indícios sugerem que os IECA e
ARBs, podem aumentar a expressão da ACE-2. Ou seja, a continuação da terapia
com tais substâncias (IECA ou ARBs) pode aumentar a entrada intracelular de SARSCoV-2, resultando na redução da resposta hiperinflamatória ao vírus (Cohen et al.,
2021).

De acordo com Li et al. (2021), Cohen et al. (2021), a proteína/enzima ACE-2
é conhecida por ter relação na regulação do sistema renina-angiotensina, promovendo
efeitos de vasodilatação e anti-inflamatórios sistêmicos. A ACE-2 corresponde a um
análogo da ECA (Enzima Conversora da Angiotensina), que converte a angiotensina
(Ang) I em Ang II. Com a ativação do receptor do angiotensinogênio II tipo I pela Ang
II, ocorre vasoconstrição, inflamação e um aumento na absorção de sódio. Em
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contrapartida, a ACE-2 diminui o nível de Ang II, transformando-o em Ang- (1–7), o

que resulta em um metabolismo melhorado e menor inflamação devido ativação do
receptor Mas (MasR). Cabe ressaltar que particularmente no tecido adiposo, a via
ACE-2 / Ang- (1-7) / MasR representa um elemento decisivo envolvido no
armazenamento de lipídios e regulação da produção de adipocinas, sendo exemplos
a resistina e leptina (Li et al., 2021).
Finalmente, com o objetivo de analisar e modular o comportamento dos
indivíduos durante o isolamento do COVID-19, Policarpo; Machado; Pinto (2021),
avaliaram as alterações do peso, de pacientes com Doença Esteatótica Não Alcoólica
do Fígado (NAFLD-HIV) em um ensaio de intervenção dietética, utilizando a
telemedicina.
Sabe-se que a pandemia vem causado alterações nos hábitos alimentares da
população, juntamente com um aumento do sedentarismo, contribuindo para as
variações no peso corporal (Policarpo; Machado; Pinto, 2021). Este aumento de peso,
como relatado anteriormente nos demais estudos utilizados, pode levar a maiores

chances de infecção ao coronavírus, ou piora do quadro dos já acometidos.
No trabalho de Policarpo; Machado; Pinto (2021), dos pacientes com NAFLD,
28 receberam recomendações dietéticas gerais (grupo controle) e 27 receberam uma
intervenção dietética estruturada com base na dieta mediterrânea (grupo intervenção).
As consultas foram feitas por vídeo ou telefone. Após o isolamento todos os pacientes
(ambos os grupos) foram entrevistados por telefone, caracterizando os hábitos
alimentares e mudanças no estilo de vida. Como resultados deste estudo, os
pacientes do grupo de intervenção tiveram tanto menor ganho de peso e quanto
menores alterações nos hábitos alimentares, bem como mantiveram seu padrão de
realizar atividade física durante o isolamento. Assim, este estudo sugere um efeito
benéfico do acompanhamento dietético pela telemedicina, como forma de promover
um estilo de vida mais saudável e controle do peso durante o isolamento; contribuindo
assim, para melhor qualidade nutricional, e consequentemente, qualidade de vida.

5. CONCLUSÃO

A revisão de literatura é um tipo de estudo que utiliza uma metodologia útil,
principalmente na área da saúde, possibilitando identificar as melhores evidências
sintetizando-as, para estabelecer propostas de intervenções.
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Por meio desta revisão, pode-se abordar a respeito de certas terapias

nutricionais bem como estado nutricional de pacientes acometidos pela infecção
causada pelo novo coronavírus COVID-19.
Sabe-se que não existem terapias específicas comprovadas para prevenir a
infecção, contudo a literatura vem revelando a importância da nutrição frente a este
cenário.
Conforme observado nos estudos elegidos para esta revisão, pode-se perceber
que o estado e terapia nutricional relacionam-se com a gravidade da doença. Ambos
os 15 estudos foram realizados a curto prazo, porém resultados significativos foram
apresentados.
Um dos fatores que mais relaciona-se ao risco de mortalidade e/ou piora do
quadro de pacientes acometidos pelo COVID-19 é o IMC elevado; de modo que a
obesidade pode levar a anormalidades bioquímicas e respostas inflamatórias graves.
Ressaltando-se que o tecido adiposo, comprovadamente é um tecido-alvo para vários
vírus, podendo também ser alvo da SARS-CoV-2.

Além disto, pôde-se verificar que as deficiências nutricionais podem favorecer
o aparecimento desta infecção e aumentar a gravidade da doença; isto devido a
depleção de antioxidantes ao utilizá-los com objetivo de neutralizar a resposta
inflamatória. Deste modo, ficou evidente que a suplementação da vitamina C, D e E
além da L-arginina e minerais como o zinco, ou uma combinação de multivitaminas e
minerais, o que pode auxiliar no combate à infecção e diminuir o tempo de
recuperação.
Do mesmo modo, a utilização de fitoterápicos parece ser benéfica, podendo
reduzir a carga viral do SARS-CoV-2, bem como diminuir os riscos de resfriado
comum, e minimizar a morbidade do surto.
Outro ponto que deve ser mencionado, é em relação ao comportamento dos
indivíduos durante o isolamento social, o que levou a um aumento do sedentarismo e
variações no peso corpóreo. Como forma de intervenção, a telemedicina parece ser

uma ótima ferramenta para promover hábitos de vida mais saudáveis e controle do
peso durante o isolamento, levando a uma melhor qualidade de vida, logo, menos
chances de infecção ou piora do quadro.
Atualmente, além das orientações da terapia nutricional para pacientes com
COVID-19 estabelecidas pela BRASPEN/SBNPE - Sociedade Brasileira de Nutrição
Parenteral e Enteral, não há um consenso de quais as melhores práticas assistenciais.
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Contudo evidencia-se que uma dieta variada, balanceada e com correta

suplementação, aliada à prática de exercícios físicos, boa hidratação e controle
emocional são a melhor forma de evitar a infecção e/ou recuperar o estado nutricional.
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RESUMO: Objetivou-se caracterizar a relação entre hábitos de vida, prevalência de
DCNT, polifarmácia e interações medicamentosas em pacientes adultos/idosos pós
Acidente Vascular Cerebral em atendimento fonoaudiológico em uma clínica escola.
A amostra foi composta por 31 sujeitos. Os dados foram coletados por meio de
instrumentos sendo: QSAVI-AVC; Identificação de DCNT Autorreferidas; Sessão E do
questionário SABE e realizada análise dos níveis de interações medicamentosas por
meio da plataforma digital drugs.com. A prevalência foi de sujeitos do gênero
masculino (51,6%), com renda familiar média de 4,4 salários-mínimos, maior de 60
anos (51,6%) e média de idade de 59,7 anos. Quanto ao escore do QSAVI-AVC, a
média foi de 87,4. A média de DCNT foi de 5,4 doenças por sujeito, sendo dislipidemia
(77,4%) a mais prevalente, seguida pela hipertensão arterial (72,4%),
sobrepeso/obesidade (64,5%), depressão (48,4%) ansiedade (41,9%), diabetes
mellitus e doenças cardiovasculares (35,5%). 68 medicações distintas foram citadas,
com média de consumo de medicações distintas diárias de 6,6 medicamentos, com
prevalência de polifarmácia em 74,2%. Foram obtidas 307 interações
medicamentosas, sendo que 19% eram de interações leves, 72% moderada e 9%
altas. Quanto ao maior nível de interações medicamentosas por sujeito, 3%
apresentavam interações leves, 39% moderadas e 48% altas. Não houve relação
estatisticamente significante entre escore do QSAVI-AVC, DCNT e número de
medicamentos utilizados, em contrapartida, observou-se valor de significância entre
IMC e escore QSAVI-AVC, IMC e número de medicamentos, número de
medicamentos e grau de interação medicamentosa, e DCNT e número de
medicamentos.
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PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Cerebral; Estilo de Vida; Doenças Crônicas
Não Transmissíveis; Polimedicação.
ABSTRACT: This study aimed to characterize the relationship between lifestyle habits,
prevalence of CNCD, polypharmacy and drug interactions in adult/elderly patients after
a cerebrovascular accident in speech therapy at a school clinic. The sample consisted
of 31 subjects. Data were collected through instruments such as: QSAVI-AVC;
Identification of Self-reported CNCDs; Session E of the SABE questionnaire and
analysis of drug interaction levels through the digital platform drugs.com. The
prevalence was of male subjects (51.6%), with an average family income of 4.4
minimum wages, older than 60 years (51.6%) and average age of 59.7 years. As for
the QSAVI-AVC score, the average was 87.4. The average of CNCDs was 5.4
diseases per subject, with dyslipidemia (77.4%) being the most prevalent, followed by
hypertension (72.4%), overweight/obesity (64.5%), depression (48, 4%) anxiety
(41.9%), diabetes mellitus and cardiovascular disease (35.5%). 68 different
medications were mentioned, with a mean daily consumption of different medications
of 6.6 medications, with a prevalence of polypharmacy of 74.2%. A total of 307 drug
interactions were obtained, with 19% having mild interactions, 72% moderate and 9%
high. As for the highest level of drug interactions per subject, 3% had mild interactions,
39% moderate and 48% high. There was no statistically significant relationship
between QSAVI-stroke score, CNCD and number of drugs used, on the other hand,
there was a significant value between BMI and QSAVI-stroke score, BMI and number
of drugs, number of drugs and degree of drug interaction, and CNCD and number of
drugs.
KEYWORDS: Stroke; Lifestyle; Chronic Noncommunicable Diseases; Polymedication.
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1. INTRODUÇÃO

Hipócrates (460-377 a.C.), pai da Medicina Ocidental, sustentava que as
enfermidades não eram causadas por entidades místicas, mas resultavam de fatores
naturais ligados ao modo de vida. Pessoas adoeciam por conta do trabalho que
exerciam, onde viviam, alimento ou água que ingeriam, evidenciando que saúde é
expressão do cotidiano de sua existência¹. Sendo assim, o contexto de saúde é
influenciável e não estático.
O processo de industrialização e urbanização tem provocado importantes
impactos no estilo de vida, implicando em alterações no exercício do trabalho e como
se vive, favorecendo aparecimento de diversas patologias². Existem fatores do estilo
de vida que influenciam direta e negativamente, como são controlados por fatores
comportamentais, são chamados de fatores negativos modificáveis como uso de
tabaco, álcool, dieta desequilibrada, estresse e sedentarismo³.
A reestruturação demográfica e epidemiológica tem desenhado um novo

cenário para ação do Sistema Único de Saúde (SUS). O envelhecimento populacional
resultante do declínio da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida, reflete
no perfil de doenças e causa mortis da população, mudando de um cenário com maior
mortalidade por doenças infectocontagiosas por doenças crônicas não transmissíveis,
atingindo principalmente faixas etárias mais avançadas4.
O contexto de transformação epidemiológica e demográfica, ou seja, o
envelhecimento populacional tem levado a tratamentos farmacológicos de longa
duração, já que esta população apresenta maior prevalência de doenças crônicas,
ocasionando maior uso de medicamentos e maior ocorrência de polifarmácia5. Estimase que mais de 40% dos adultos com 65 anos ou mais usam cinco ou mais
medicamentos, e 12% usam 10 ou mais medicamentos diferentes6, fatores que
aumentam a probabilidade de consumo desnecessário de medicamentos, cujas
combinações

farmacológicas

apresentam

reações

adversas

e

interações

medicamentosas potencialmente perigosas, elevando o risco de iatrogenia,
hospitalizações e óbito7.
Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) caracterizam-se por etiologia
múltipla, diversos fatores de risco, longos períodos de latência, curso prolongado e
origem não infecciosa. Dentre fatores de risco para desenvolvimento das DCNT não
modificáveis, destacam-se idade, havendo clara relação entre envelhecimento e risco
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de desenvolver DCNT, hereditariedade, sexo e raça8, e concentram uma média de

72% do total de óbitos no Brasil9.
Definido como desenvolvimento rápido de sinais clínicos de distúrbios focais ou
globais da função cerebral com sintomas que perduram por um período superior a 24
horas ou que conduzem a morte, sem outra causa aparente que de origem vascular10,
o acidente vascular cerebral (AVC) destaca-se como segunda causa de morte no
mundo e estima-se que, uma em cada seis pessoas sofrerá um AVC, totalizando
aproximadamente 15 milhões de pessoas acometidas por ano, sendo que em média
seis milhões não sobrevivem, e outras cinco milhões ficam permanentemente
incapacitadas11.
Assim como para DCNT, fatores de risco para o AVC são classificados como
não modificáveis e modificáveis. Sendo não modificáveis a idade, sexo, raça, história
familiar e AVC prévio. Já os modificáveis, encontramos a hipertensão arterial
sistêmica (HAS), seguida por hiperlipidemia, tabagismo, etilismo, cardiopatias,
inatividade física, obesidade, síndrome metabólica e uso de contraceptivo oral12.

O avanço da idade é considerado o maior fator de risco independente e não
modificável, duplicando a probabilidade de ser acometido a cada década de vida após
os 55 anos de idade13.
Famílias com histórico de doenças cardiovasculares apresentam maior
propensão de desenvolverem doenças desse grupo, pois indivíduos da mesma família
têm maiores chances de compartilhar os mesmos ambientes e hábitos, principalmente
os relacionados à atividade física, alimentação e tabagismo14. Além disso, relação
com herança genética pode aumentar a probabilidade de fatores de risco como HAS,
DM e dislipidemia15.
Ter um acidente vascular cerebral prévio aumenta o risco AVC recorrente
sendo de 13% a 16% no primeiro ano e 4% a cada ano subsequente. Resultando em
um risco elevado de 30% em 5 anos16 e 43% em 10 anos17.
Desta forma, o controle de DCNT, que são apontadas como fatores

modificáveis para o AVC, devem ser orientados e incentivados, com atenção especial
a adesão ao tratamento medicamentoso proposto ao paciente.
Embora o gerenciamento de fatores de risco por meio de intervenção
farmacológica seja frequentemente necessário, a polifarmácia pode resultar em uma
alta carga de tratamento para pessoas com acidente vascular encefálico18.
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2. OBJETIVO

Determinar a correlação entre hábitos de vida, prevalência de doenças crônicas
não transmissíveis autorreferidas, polifarmácia e interações medicamentosas em
pacientes adultos/idosos pós AVC.
3. METODOLOGIA

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa de Seres
Humanos de uma Universidade Pública Estadual do interior do Estado de São Paulo,
para apreciação, e obteve aprovação sob o parecer 2.505.519 com o Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética 77278117.0.0000.5417.
Participaram deste estudo todos os pacientes maiores de 18 anos com
alterações de linguagem decorrentes do AVC atendidos nos serviços de clínica de
fonoaudiologia de uma universidade pública no interior de São Paulo, sendo eles o

Centro de Terapia fonoaudiológica intensiva “Casa da Afasia” e na clínica da disciplina
de linguagem adulto, totalizando por 31 sujeitos. Cabe ressaltar que nenhum dos
sujeitos foi submetido ao procedimento de trombólise e o tempo de lesão era entre
zero à 12 meses.
Para coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos:
Questionário Auto-Referido sobre Condições de Saúde e Estilo de Vida para
Desenvolvimento de Acidentes Vasculares Cerebrais - QSAVI-AVC1919: Instrumento
tipo Likert de 4 pontos, composta por breve anamnese geral com questões referentes
aos dados sociais, fatores e condições de vida predisponentes ao AVC. Conforme
recomendações do autor original, sujeitos que apresentam escore maior ou igual a 68
apresentam risco de desenvolver um novo episódio de AVC.
Questionário

de

doenças

crônicas

não

transmissíveis

autorreferidas:

instrumento de perguntas abertas e fechadas, utilizado para categorização de DCNT
autorreferidos20.

Seção E do Questionário SABE - Saúde, Bem-estar e Envelhecimento, da
Organização Pan-Americana de Saúde21: utilizado para identificação dos fármacos,
uso de medicamentos, responsabilidade da prescrição, frequência do uso, formas de
apresentação, administração e obtenção do fármaco.
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A coleta de dados foi realizada pelos próprios pesquisadores, por meio de

entrevista individual durante a rotina de atendimento no local, com aplicações dos
instrumentos já mencionados. Em pacientes com alterações de linguagem graves,
houve apoio do cuidador principal para interpretação das respostas.
Os dados do de caracterização de DCNT, foram categorizados e transportados
para uma planilha do Microsoft Excel, agrupados e na sequência analisados por meio
de estatística descritiva.
Em seguida foi realizada análise por meio de informações obtidas no
instrumento seção E-SABE busca na base de dados virtual Drugs.com®, com intuito
de identificar interação medicamentosa, com base em todos os medicamentos
citados, classificando-as quanto à potencialidade de interação sendo: grave,
moderada, leve e sem interação. Foi seguida classificação com base em estudos
científicos que consideram polifarmácia como consumo de ao menos cinco
medicamentos concomitantemente22;23. Para obtenção da presença e nível de
interação medicamentosa, foi estabelecida a seguinte classificação: sendo 0= sem

interação, 1= interação leve, 2 = interação moderada e 3= interação alta.
Os dados do instrumento QSAVI-AVC foram digitados duplamente em planilhas
do Microsoft Excel, para análise foi realizada soma para obtenção do escore final.
Para índice de massa corporal (IMC) foi utilizada classificação adotada pela
Organização Mundial em Saúde 24, com as referência: abaixo de 18,5 kg/m² magreza,
18,5 - 24,9 kg/m² peso normal, 25,0 - 29,9 kg/m² sobrepeso, 30,0 - 34,9 kg/m²
obesidade grau I, 35,0 - a 39,9 kg/m² obesidade grau II e acima de 40 kg/m² obesidade
grau III.
Na sequência, o QSAVI-AVC, DCNT e E-SABE, número de medicações e
interações medicamentosas encontradas foram correlacionados entre si por meio do
coeficiente de correlação de Spearman e a presença de DCNT foi comparada a
pontuação do QSAVI-AVC por meio do teste T de student. Todos os testes estatísticos
foram adotados nível de significância de 5% (p<0,05).
4. RESULTADOS

Dentre os 31 participantes, 16 (51,6%) são do sexo masculino e 15 (48,4%) do
feminino. A média de idade foi de 59,7 anos, com mínima de 37 e máxima de 86 anos.
Em relação a cor da pele autorreferida, 28 (90,3%) indivíduos se intitularam brancos,
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dois (6,5%) pardos e um (3,2) negro. A média de renda salarial familiar mencionada

foi de 4,2 salários-mínimos, com mínima de um (22,6%) e máxima de 25,1 saláriosmínimos (3,2%).
Quanto ao QSAVI, a pontuação total poderia variar entre 0 e 168, apresentando
escore de risco acima de 68 pontos19. Na amostra, a média do escore foi de 87,4, com
mínimo de 51 e máximo de 123 pontos.
Cabe ressaltar que os riscos ambientais para desenvolvimento das DCNT são
idênticos aos fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de um evento
cerebrovascular como o AVC. Observamos em mais de 70% dos sujeitos algum grau
de sedentarismo, mais de 48% o uso de tabaco em algum momento da vida, e mais
de 61% o consumo de bebidas alcoólicas, mas o mais relevante foi o percentual de
presença de sobrepeso e obesidade, chegando a 71% da amostra. O valor foi obtido
através do cálculo do IMC, visto que, quando questionados sobre autopercepção de
estar acima do peso, mais de 45% da amostra referiu não estar “nada acima do peso”.
A média do valor de IMC foi de 27,1 kg/m², sendo nove (29%) com índice normal, 15

(48,4%) com sobrepeso, cinco (16,1%) com obesidade grau I e dois (6,5%) com
obesidade grau II.
Em relação as DCNT autorreferidas, a média foi de 5,4 doenças por sujeito,
com mínimo de 2 (3,2%) e máximo de 8 (19,2%) doenças, conforme demonstra a
Tabela 1.
Tabela 1 - Valores absolutos e relativos por doenças autorreferidas mais prevalentes na amostra,
Bauru, 2019

Doença
Hipercolesterolemia
HAS
Depressão
Ansiedade
Cardiopatias
Diabetes

Doenças mais prevalentes
N
24
23
15
13
11
11

%
77,4
74,2
48,4
41,9
35,5
35,5

Fonte: Elaborada pelos autores.

Ao todo, 68 medicações distintas foram citadas, divididas em 20 classes
terapêuticas: antiagregante plaquetários, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes orais e
injetáveis,

estabilizantes

anticoagulantes,

de

humor,

estatinas, cardiotônicos,

antidepressivos,

anticonvulsionantes,

protetores gástricos,

antiarrítmicos,
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diuréticos, antibióticos, antiandrógenos, vasodilatadores, repositores hormonais,

bioflavonóides, laxativos e vitaminas.
A média de medicação distintas de uso simultâneo diário foi de 6,6
medicamentos, variando entre 0 (3,2%) e 17 medicações (3,2%), como observamos
na tabela 2.
Tabela 2 - Frequência absoluta e relativa de medicações distintas consumidas por dia por sujeito,
Bauru, 2019

Número de medicações distintas consumidas por dia por sujeito
n medicamentos
n pacientes
%
00
1
3,20
03
1
3,20
04
6
19,4
05
6
19,4
07
7
22,6
08
2
6,50
09
5
16,1
11
2
6,50
17
1
3,20
Fonte: Elaborada pelos autores.

Na tabela 3, é possível observar as medicações de maior prevalência (acima
de 10%) mencionadas na amostra, em valores absolutos e relativos e a forma de
obtenção destas medicações pelos pacientes.
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Tabela 3 - Frequência absoluta e relativa de medicações de maior prevalência e forma de obtenção
da medicação sendo pelo Sistema Único de Saúde ou recursos próprios, Bauru, 2019

Valor
absoluto

Medicação

Valor
relativo

% forma de obtenção entre
usuários
SUS

AAS

24

77,4

66,6

Recursos
próprios
33,4

Sinvastatina

16

51,6

62,5

37,5

Losartana Potassódica

15

48,4

40,0

60,0

Omeprazol

10

32,3

60,0

40,0

Anlodipino

07

22,6

28,6

71,4

Fluoxetina

07

22,6

42,9

57,1

Metformina

07

22,6

85,7

14,3

Rosuvastatina

07

22,6

0,00

100

Escitalopram

05

16,1

0,00

100

Varfarina

06

19,3

50,0

50,0

Atorvastatina

04

12,9

0,00

100

Carvedilol

04

12,9

25,0

75,0

Bissulfato

de 04

12,9

50,0

50,0

Maleato de Enalapril

04

12,9

75,0

25,0

Fenobarbital

04

12,9

75,0

25,0

Hidroclorotiaziada

04

12,9

50,0

50,0

Clopidogrel

Fonte: Elaborada pelos autores.

Considerando polifarmácia como o uso de pelo menos cinco medicações
distintas, observamos uma prevalência de 74,2% (23) nos participantes.
No que diz respeito as interações medicamentosas (0= sem interação,
1=interação leve, 2 = interação moderada e 3= interação alta), foi observado que 48%
dos sujeitos apresentaram interação alta, 39% interações moderadas, 3% interações
leves e 10% nenhuma interação.
Após cruzar as 68 medicações citadas, sujeito a sujeito, surgiram 307

interações, distribuídas nos seguintes níveis de interação: 57 classificadas como leve
(19%), 221 moderada (72%) e 29 (9%) alta.
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Tabela 4 - Frequência relativa Interações medicamentosas mais prevalentes por grau (acima de
10%), Bauru, 2019

Nível Interação

Interação Leve

Interação moderada

Interação alta

Medicação

%

AAS x Losartana
AAS x Omperazol
Omperazol x Sinvastatina
AAS x Carvedilol
AAS x Anlodipino
Sinvastatina x Varfarina
Losartana x Dieta rica Potássio
Varfarina x Dieta vit. K
Fluoxetina x álcool
AAS x Fluoxetina
Escitalopram x álcool
AAS x Escitalopram
AAS x Varfarina

35,5
32,3
22,6
12,9
19,4
16,1
48,4
25,8
22,6
19,4
16,1
12,9
12,9

Fonte: Elaborada pelos autores.

Por meio do teste t de Student foram comparadas todas as DCNT (pacientes

que tinham a doença x pacientes que não tinham a doença) com a pontuação obtida
no QSAVI-AVC. Não houve relação estatisticamente significativa entre a presença da
DCNT com os valores do QSAVI-AVC.
Ao final, foi verificada correlação, por meio do coeficiente de correlação de
Sperman, entre as seguintes variáveis: IMC x QSAVI-AVC, IMC x número de
medicamentos, número de medicamentos x grau de interação medicamentosa,
número de medicamentos x QSAVI-AVC e DCNT x número de medicamentos,
conforme demostra a Tabela 5, não houve correlação estatisticamente significativa
somente entre número de medicamentos x escore do QSAVI.
Tabela 5 - Correlações entre IMC x QSAVI-AVC, IMC x nº medicamentos, nº de medicamentos x grau
de interação medicamentosa e nº medicamentos x QSAVI-AVC, Bauru, 2019

Correlação
IMC x QSAVI-AVC
IMC x Nº Medicamentos
Nº Medicamentos x Grau de interação medicamentosa
Nº medicamentos x QSAVI-AVC
DCNT x Nº medicamentos

R
0,51
0,43
0,51
0,28
0,66

p.
0,003*
0,017*
0,003*
0,126 ns
<0,001*

Fonte: Elaborada pelos autores.
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5. DISCUSSÃO

Tido como fator de risco não modificável, o envelhecimento é apontado como
coadjuvante para desencadeamento de um acidente vascular cerebral, entretanto
observa-se neste estudo a média de idade de 59,7 anos, com predominância de
idosos, mas grande incidência da população adulta menor de 60 anos, tendo como
idade mínima 37 anos.
A prevalência do perfil sociodemográfico encontrado, assemelha-se a estudo
realizado no nordeste do Brasil25, com 77 pacientes em processo de reabilitação pós
AVC, onde a média de idade da população em estudo era de 57,3 anos, prevalência
do sexo masculino, com baixa escolaridade e baixa renda, indo contra aos padrões
norte-americanos apresentados pela American Stroke Association26, onde aponta
maior incidência no sexo feminino.
A fim de estabelecer o predomínio de fatores de risco e condições de vida
predisponentes para desencadear o AVC, uma pesquisa realizada no norte do Brasil

utilizando o QSAV-AVC obteve a média de escore final de 83,3 pontos para sujeitos
que deram entrada no serviço de emergência hospitalar com diagnóstico de AVC,
respaldando dados do presente estudo19.
Responsáveis por 15 das 20 principais causas de mortalidade prematura de
adultos no Brasil, encontram-se as DCNT, sendo doenças cerebrovasculares a
segunda maior causa desencadeada por elas27.
DCNT estão atreladas a desigualdade social, diferenças no acesso aos bens e
serviços, desigualdade no acesso as informações de saúde, baixa escolaridade, e os
fatores de riscos ambientais modificáveis como: tabagismo, uso abusivo de álcool,
falta de exercícios físicos, alimentação desequilibrada e obesidade. Assim, as DCNT
constituem para o Brasil o problema de saúde de maior magnitude e correspondem a
cerca de 70% das causas das mortes 28.
Diferentes estudos realizados12,25,29,30,31 a fim de identificar DCNT relacionadas

ao AVC, apontam a HAS, dislipidemias, cardiopatias e diabetes mellitus como fatores
predisponentes. Observamos resultados identificados nesta pesquisa entre as DCNT
mais prevalentes, mas em ordem divergentes, sendo neste estudo a maior prevalência
de distúrbios lipídicos (77,4%) seguido pela HAS (74,2%) e DM e cardiopatias (ambos
com 35,5%).
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Convergindo aos resultados encontrados neste estudo, uma pesquisa no Sul

do Brasil29 identificou fatores de risco relacionados ao AVC e aponta prevalência de
sedentarismo, histórico familiar de doenças cardiovasculares, tabagismo, seguido da
obesidade e do etilismo fatores predisponentes ao AVC.
Em um estudo transversal realizado em cinco cidades brasileiras, verificou o
IMC em pacientes com diagnósticos de AVC. Dos 1255 pacientes investigados, 64%
dos pacientes da amostra apresentavam sobrepeso e 26% obesidade32.
Epidemia mundial, a obesidade representa o problema nutricional de maior
ascensão entre a população dos últimos anos, presente em países desenvolvidos
quanto em desenvolvimento, causando morte de cerca de 2,8 milhões de pessoas por
ano33. O aumento da obesidade desencadeia problemas relacionados, implicando
diretamente no aumento das taxas de tratamento para problemas ligados ao excesso
de peso, tais como HAS, dislipidemia e DM34. OESCH35, afirmou que a obesidade é
um preditor independente de acidente vascular cerebral isquêmico e afeta
principalmente pacientes mais jovens, e que pacientes obesos constituirão um grupo

crescente de candidatos ao tratamento do AVC. Segundo Kernan e Dearbor36, o risco
de AVC em adultos, aumenta de forma quase linear a partir de um IMC de 20 kg/m²,
e acima de 30 km/m², o risco de AVC é 70% maior, comparado a pacientes com IMC
<25kg/m².
Estudo brasileiro aponta que, reduções no IMC da população preveniriam mais
de 25% de mortes desencadeadas por DCNT no país31. Pesquisadores relacionaram
marcadores nutricionais, DCNT e polifarmácia em idosos residentes na comunidade
e apontam que 72% faziam uso de um medicamento ou mais e 28% da amostra faziam
uso da polifarmácia. Em relação aos marcadores nutricionais, observaram que, à
medida que aumenta o IMC, aumenta a prevalência da polifarmácia, corroborando
com achados deste estudo. A hipótese para essa associação, baseia-se no conceito
que obesidade é fator de risco para ocorrência de comorbidades como diabetes e
hipertensão arterial, dificultando o controle da glicemia e dos níveis pressóricos. A

redução do IMC desencadearia redução da pressão arterial e dos níveis de glicemia,
sem atribuição ao uso de medicamentos. O tratamento não farmacológico baseado
em dietoterapia e prática de exercícios consiste em uma importante abordagem
terapêutica para controle de DCNT37.
Os medicamentos prescritos melhoram significativamente uma série de
resultados de saúde, mas também causam danos consideráveis38.
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Na Escócia, um estudo analisou prevalência do AVC, multimorbidade e

polifarmácia em uma amostra nacionalmente representativa e indicou que dos sujeitos
acometidos por AVC tinham em comum 35 de 39 morbidades listadas, dentre as mais
prevalentes encontram-se hipertensão arterial, doença coronariana, depressão e
diabetes. Quanto ao uso de medicações, 66,1% faziam uso de cinco ou mais
medicamentos18, indo ao encontro com os dados levantados por este estudo.
No Reino Unido, pesquisadores inferem que mais de 80% pacientes com
diagnóstico de AVC apresentavam mais de uma DCNT e mais de 56% faziam uso de
5 ou mais medicações. Essa condição de múltiplas DCNT, são comuns no acidente
vascular cerebral, fator esse que aumenta consideravelmente os riscos de interações
medicamentosas39.
No interior de São Paulo pesquisa realizada com idosos hipertensos40 observou
que além da hipertensão, mais de 40% dos pacientes apresentaram as comorbidades
obesidade, dislipidemia e diabetes conjuntamente e apresentam a média de 8
medicações utilizada por paciente por dia. No nordeste do Brasil, pesquisa com

finalidade de analisar a polifarmácia em intenções, evidenciou que em 456 pacientes
internados a prevalência de polifarmácia foi de mais de 56%. O número de
medicamentos utilizados variou de zero a 17 fármacos no momento da internação,
com média de 5,69 medicamentos por paciente41, validando os dados encontrados
neste estudo.
Um estudo Espanhol que identificou a prevalência de hospitalização de
urgência devido reações adversas medicamentosas em idosos, aponta que 3,3% dos
pacientes que foram hospitalizados com urgência no período tinham como causa
suspeitas de reações medicamentosas, e apresentavam taxa de mortalidade intra
hospitalar maior que em pacientes hospitalizados por outras causas. Além disso, 86%
dos pacientes foram expostos a polifarmácia e ao menos uma interação foi suspeitada
em 49% dos casos, resultando em insuficiência renal aguda relacionada a inibidores
do

sistema

renina-angiotensina,

sangramento

gastrointestinal

causado

por

antitrombóticos e / ou anti-inflamatórios não-esteroidais e sangramento intracraniano
induzido por antagonistas da vitamina K42. No presente estudo, mais de 74% da
amostra fazem uso de medicações estas que atuam no sistema renina-angiotensina,
90,3% fazem uso antiagregante plaquetários, e 19,3% utilizam medicação antagonista
da vitamina K.
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Uma investigação realizada utilizando dados da Pesquisa Nacional sobre o

acesso, utilização e promoção do uso racional de medicamentos no Brasil30 (PNAUM)
com 6.889 indivíduos de 20 anos ou mais, que referiram ao menos uma doença
crônica com indicação de uso de medicamentos, apontou maior percentual de
obtenção dos medicamentos via SUS foi entre os portadores de HAS (41,3%) e DM
(42,1%). Segundo autora, a proporção de sujeitos que obtém medicamentos via SUS
diminuiu com o aumento do número de doenças crônicas. Corroborando com estes
dados, onde foi observada maior prevalência de medicações para controle da diabetes
mellitus e pressão arterial via SUS. Em relação as medicações com maior prevalência
de obtenção por recursos próprios, observa-se com percentual de 100% atorvastatina,
rosuvastatina e escitalopram, pelo fato de não serem medicamentos de distribuição
gratuita, seguidos pelo carvedilol, anlodipino, losartana e fluoxetina. Quando
questionado o motivo da obtenção por meio de recursos próprios medicamentos que
são distribuídos gratuitamente, os sujeitos alegaram não ter credibilidade nas
medicações distribuídas gratuitamente quanto ao efeito esperado.
6. CONCLUSÃO

Após a realização deste trabalho, pode se concluir que:
Dentre as DCNT autorreferidas, a média foi de 5,4 doenças por sujeito, sendo
dislipidemia a mais prevalente, seguida pela HAS, depressão, ansiedade,
sobrepeso/obesidade, DM e doenças cardiovasculares.
No total, 68 medicações distintas foram citadas, com média de consumo de 6,6
medicamentos distintos ao dia, com prevalência de polifarmácia em 74,2% nos
participantes.
Por meio das 68 interações citadas, foram obtidas 307 interações
medicamentosas, sendo que 19% eram de interações leves, 72% interação moderada
e 9% interações altas.
Quanto ao maior nível de interações medicamentosas por sujeito, 10% não

apresentavam interações, 3% interações leves, 39% moderadas e 48% altas.
Dentre as correlações, observou-se valor de significância estatística entre IMC
e QSAVI-AVC (r=0,51; p=0,003), IMC e número de medicamentos (r=0,43; p=0,0017),
número de medicamentos e grau de interação medicamentosa (r=0,51; p= 0,003) e
DCNT e número de medicamentos (r=0,66; p<0,001).
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A continuidade e aprofundamento deste trabalho pode resultar em

colaborações para a implementação de polícias públicas de saúde com estratégias de
educação permanente e avaliação contínua aos pacientes em uso de medicações de
longo prazo, bem como ações de promoção a saúde em relação as DCNT e estilo e
hábitos de vida, como fatores modificáveis na prevenção do AVC.
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RESUMO: Tendo em vista a importância da segurança do paciente e a necessidade
de informações sobre as taxas de ocorrência de erros durante todo o processo
laboratorial, objetivou-se com este trabalho, realizar um estudo retrospectivo das
principais causas de rejeição de amostras no Laboratório de Patologia Clínica do
Hospital Veterinário Universitário da Universidade Federal do Piauí no campus de
Teresina – PI. Para isso, foram analisadas as informações contidas no Caderno de
Amostras Recusadas do referido setor, no período de junho de 2015 a outubro de
2019, observando os seguintes dados: nº da requisição, data, nome do animal,
espécie, sexo, causa da recusa e exame solicitado, com o intuito de conhecer e evitar
as principais não conformidades das amostras laboratoriais, tendo em vista que esses
erros podem alterar os resultados de exames e a conduta clínica. No período
estudado, 1.416 amostras foram recusadas, das quais, a fase pré-analítica obteve a
maior prevalência de erros (78,2%), e 21,8% pertenciam à fase analítica. As não
conformidades mais encontradas na fase pré-analítica foram a ocorrência de
hemólise, apresentando 34,96%, 17,8% fibrina, 14.48% coágulo e 6,71% amostras
com quantidades insuficientes. Na fase analítica foram lipemia (20,2%), fora do horário
de atendimento (0,21%), ausência de eletricidade no laboratório (0,14%), falta de
material (0,14%), contaminação da amostra (0,07%) e armazenamento inadequado
(0,07%). Conclui-se que a fase pré-analítica é onde ocorre maior percentual de erros
e a hemólise é a causa de não conformidade das amostras laboratoriais com maior
prevalência.
PALAVRAS-CHAVE: Erro laboratorial; Fase analítica; Não conformidades;
qualidade.
ABSTRACT: Bearing in mind the importance of patient safety and the need for
information onerror occurrence rates through out the laboratory process, the aim of
this work wasto carry out a retrospective study of the main causes of sample rejection
in the Clinical Pathology Laboratory of the University Veterinary Hospital of the Federal
University of Piauí on the campus of Teresina – PI. For this, the information contained
in the Rejected Samples Book ofthat sector was analyzed, from June 2015 to October
2019, observing the following data: requisition number, date, name of the animal,
species, sex, cause of refusal and requested exam, in order to know and avoid the
main non-conformities of laboratory samples, considering that the seerrors can change
the results of exams and clinical conduct. In the period studied, 1,416 samples were
rejected, of which the pre-analytical phase had the highest prevalence of errors
(78.2%), and 21.8% belonged to the analytical phase. The most common non163

conformities found in the pre-analytical phaseweretheoccurrenceofhemolysis, with
34.96%, 17.8% fibrin, 14.48% clotand 6.71% samples within sufficienta mounts. In the
analyticalphase, lipemia (20.2%), outside office hours (0.21%), lackofelectricity in the
laboratory (0.14%), lack of material (0.14%), sample contamination (0.07%) and
inadequatestorage (0.07%). It is concludedthat the pre-analytical phaseis where there
is a higherpercentageoferrors and hemolysisis the most prevalent cause of noncompliance in laboratory samples.
KEYWORDS: Laboratoryerror; Analyticalphase; Nonconformities; Quality.
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1. INTRODUÇÃO

Inúmeras dificuldades surgem na rotina veterinária após o exame clínico do
paciente, ressaltando a importância da solicitação dos exames complementares para
formulação de um diagnóstico.

Os sinais clínicos analisados nem sempre são

específicos e característicos de determinada enfermidade. Outras vezes, existem
complicações que dificultam o diagnóstico. Desse modo, por meio dos exames
laboratoriais, o clínico pode prescrever um tratamento adequado e observar a
evolução da doença (WISLOCKI, 2011).
Os laboratórios clínicos fazem parte da cadeia de assistência à saúde,
exercendo importante papel no suporte às decisões clínicas. De acordo com
Guimarães et al. (2011), cerca de 70% dos diagnósticos clínicos são fundamentados
em exames laboratoriais. Com a inovação e evolução das tecnologias na área
veterinária, os animais possuem acessos a exames laboratoriais tão eficazes no
diagnóstico que, há tempos eram restritos apenas aos seres humanos. Os
procedimentos médicos geralmente são fundamentados em resultados de exames
bioquímicos e hematológicos que auxiliam na identificação do estado geral do animal
e no diagnóstico de doenças que podem comprometer a saúde do paciente, as quais
não são visualizadas no exame físico (PLEBANI et al., 2006).
O hemograma é a ferramenta utilizada para avaliar o sangue e seus
hemocomponentes. É constituído de alguns parâmetros que incluem: eritrograma,
leucograma, plaquetograma e hemoglobina. Esses dados podem ser obtidos de forma
manual ou automatizada, fornecendo resultados quantitativos e qualitativos, tornandose um exame preciso na sua análise (OLIVEIRA, 2007). Assim sendo, o hemograma
um dos exames mais solicitados nas práticas clínica e cirúrgica e sua importância na
identificação de alterações hematológicas (GROTTO, 2009).
O processo laboratorial envolve diversas etapas essenciais e críticas para que o
resultado seja confiável e representativo ao que o organismo apresenta no momento
da coleta (FIGUEIREDO, 2015). Existem três diferentes fases para a realização de
um exame, definidas sequencialmente como fase pré-analítica, fase analítica e fase
pós-analítica. Todas estas etapas estão sujeitas a erros, podendo ocorrer de forma
isolada ou simultânea (BRAZ; GARCIA, 2018).
Portanto, faz-se necessária a prevenção, identificação e a correção dos erros
que possam acontecer nas diferentes etapas da realização dos procedimentos
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laboratoriais a fim de obter a qualidade exigida pela importância dos exames no que
diz respeito ao atendimento à saúde (WISLOCKI, 2011). Nesse contexto, o presente
trabalho tem como objetivo identificar e descrever as principais causas de amostras
recusadas encontradas no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário
Universitário da UFPI.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Laboratório de Patologia Clínica localizado no Hospital
Veterinário Universitário (HVU) na Universidade Federal do Piauí-UFPI, em TeresinaPI (05º05’21” S, 42º48'07" W e altitude 74,4 m).
A população do estudo foi composta por todas as fichas de exames registradas
para recoleta devido as não conformidades das amostras de animais atendidos no
Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário Universitário da UFPI no
período de junho de 2015 a outubro de 2019, onde foram analisadas informações de
1.416 fichas de requisição de exames hematológicos, cujas amostras foram
recusadas por apresentarem não conformidades laboratoriais.
O levantamento retrospectivo foi realizado através da análise dos arquivos do
Hospital Veterinário da UFPI, na cidade de Teresina-PI, sendo analisado o Caderno
de Amostras Recusadas dos animais atendidos no setor de Patologia Clínica,
identificando-se as principais não conformidades das amostras sanguíneas
destinadas para exames laboratoriais.
A análise dos dados foi realizada mediante uma estatística descritiva,
identificando assim os seguintes dados: nº da requisição, data, nome do animal,
espécie, sexo, causa da recusa e exame solicitado. Os dados foram tabulados em
planilha de Excel 2016, do pacote Office 2016®, para distribuição das frequências de
acordo com as principais causas de amostras recusadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de 2015 a 2019 foram analisadas informações de 1.416 fichas
de requisição de exames hematológicos, cujas amostras foram recusadas por
apresentarem não conformidades laboratoriais. Entre o total de 1416 amostras
recusadas, 142 ocorreram no ano de 2015, 254 em 2016, 274 em 2017, sendo 2018
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o ano com maior prevalência, apresentando 385 casos e, 361 casos em 2019 até o
mês de outubro.
É possível notar que houve um aumento na quantidade de amostras recusadas
com o decorrer dos anos, isso pode dever-se ao fato de que o laboratório esteja
seguindo com exatidão os procedimentos internos de controle de qualidade, o
aumento da demanda de exames ou ainda, que os enfermeiros e clínicos estejam
negligenciando a metodologia para uma boa coleta, poisa coleta é um momento crítico
que pode gerar diferentes erros nas análises laboratoriais, além de ser uma grande
causa de rejeição de amostra (SOUSA et al., 2021).
Dentre os animais atendidos, a espécie canina apresentou 81.57% de
prevalência, 16.10% felinos, 1.34% equinos, 0.56% ovinos, 0.28% bovinos e 0.14%
roedores; 54.73% eram do sexo feminino, 45.05% machos e 0.22% não foram
identificados, conforme a Figura 1.
Figura 1 – Distribuição das amostras rejeitadas devido as não conformidades de acordo com a
espécies e sexo dos animais, durante o período de junho de 2015 a outubro do ano de 2019
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Os exames mais solicitados na rotina clínica foram perfil bioquímico, hemograma
e líquido cavitário, representando respectivamente 52.19%, 46.19%, 0.64%, conforme
tabela 1. Entre as 32 não conformidades descritas na tabela 2, a fase pré-analítica
obteve a maior prevalência de erros (78.2%), e 21.8% pertenciam à fase analítica.
Corroborando com Carraro e Plebani (2007), que ao analisar 160 erros laboratoriais,
61.9% pertenciam à fase pré-analítica, 15% eram analíticos e 23.1% eram pósanalíticos, sendo os problemas mais frequentes decorrentes de coagulação, tubos
com quantidades insuficientes, muitos cheios ou vazios. Goswami et al. (2010) avaliou
67.438 amostras de sangue venoso de rotina, durante um período de 12 meses no
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laboratório de bioquímica clínica da GovindBallabhPant Hospital em Delhi, Índia. Os
erros pré-analíticos foram os mais comuns, com uma frequência de 77,1%, seguidos
pelos 15% pós-analíticos e 7,9% analíticos, respectivamente.
Tabela 1 – Exames cancelados devido não conformidades das amostras, solicitados no HVU/UFPI
durante o período de junho de 2015 a outubro do ano de 2019

Exames solicitados
Bioquímico
Hemograma
Líquido Cavitário
Teste Compatibilidade
Urinálise
Teste Rápido
Pesquisa Hemoparasitas
Total

N° de cancelamentos
739
654
9
5
5
2
2
1.416

Frequência
52,19%
46,19%
0,64%
0,35%
0,35%
0,14%
0,14%
100%

Entre as não conformidades identificadas na fase pré-analítica (Tabela 2), a
hemólise foi a que apresentou maior incidência, com 34,96% dos casos,
comprometendo a realização de 54% dos exames bioquímicos, 13.9% hemogramas,
50% pesquisa de hemoparasitas e 100% dos testes de compatibilidade sanguínea
das fichas analisadas do Caderno de Amostras Recusadas. Concordando com o
achado de Teixeira et al. (2016) que por um período de dez meses, analisou as não
conformidades de amostras recebidas em um laboratório público de análises clínicas,
localizado no interior do Estado de São Paulo. O estudo destaca que a hemólise foi o
erro com maior prevalência na fase pré-analítica, perfazendo 75% dos casos.
Segundo Piyophirapong et al. (2010), a hemólise pode causar o aumento de alguns
analitos, como aldolase, fosfatase alcalina, lactato desidrogenase, (DHL), aspartato
transaminase (AST), potássio, magnésio entre outros. Essa interferência pode ser
causada quimicamente por alguns componentes intracelulares que são liberados a
partir das hemácias ou opticamente devido ao efeito da coloração da hemoglobina.
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Tabela 2 – Principais Causas de rejeição de amostras de exames solicitados no HVU/UFPI durante o
período de junho de 2015 a outubro do ano de 2019

Causa de recusa de amostras
Hemólise
Lipemia
Fibrina
Coágulo
Quantidade Insuficiente
Lipemia e Hemolisado
Hemoconcentrado
Erro de Identificação
Fibrina e Coágulo
Ictérico
Hemolisado e ictérico
Tubo errado
Fora do horário
Aglutinação leucocitária
Sem amostra
Fibrina e Hemolisado
Tubo estorou
Sem energia elétrica
Hemodiluído
Sem lâmina
Tubo vencido
Glicose
Nº trocada
Tubo sem conformidade
Fibrina e Quantidade insuficiente
Contaminação
Amostra Inadequada
Sem requisição
Armazenamento inadequado
Coágulo e Ictérico
Total

Quantidade
495
286
252
205
95
13
10
6
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1416

Frequência (%)
34,96
20,20
17,80
14,48
6,71
0,92
0,70
0,42
0,35
0,35
0,35
0,28
0,21
0,21
0,21
0,21
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
100%

A presença de fibrina e coágulo na amostra, ambos pertencentes à fase préanalítica, representou cerca de 17.8% e 14.48% dos casos de rejeição de amostras,
respectivamente. Amostras coaguladas e com fibrina podem prejudicar os
equipamentos, causando entupimento de tubulações, sendo capazes de induzir a
erros de medição.
As amostras com quantidades insuficientes e amostras com volume acima do
recomendado, classificadas como causas de rejeição pré-analíticas, representam
6,71% e 0.56% dos casos, respectivamente. Sendo esses erros atribuídos à
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amostragem difícil devido a pacientes agressivos ou falta de conhecimento sobre
volume de amostra necessário.
Erros de identificação (0.42%), sem requisição (0.07%), guia de requisição sem
amostra (0.21%), coleta em tubo errado (0.28%), numeração trocada (0.14%), coleta
em tubo vencido (0.14%), tubo sem conformidade (0.14%) representam outras não
conformidades da fase pré-analítica. Estes erros podem estar relacionados à falta de
conhecimento ou negligência.
Na fase analítica foram encontrados os seguintes erros: lipemia (20.2%),
ausência de eletricidade no laboratório (0,14%), fora do horário de atendimento
(0.21%), falta de material (0.14%), contaminação da amostra (0.07%) e
armazenamento inadequado (0.07%). A ocorrência de lipemia nas amostras
sanguíneas pode estar relacionado a doenças que o paciente possui ou ainda, ao
jejum inadequado, sendo que, no caso desse último, sua ocorrência pode estar
associada à falta de orientação ao tutor na unidade de saúde ou a não atenção a
essas orientações. Os casos de contaminação observados são geralmente
decorrentes de contaminação acidental da amostra durante a coleta ou, ainda,
armazenamento inadequado.
Embora seja difícil eliminar completamente os erros, é possível reduzi-los. Como
o papel dos laboratórios clínicos na medicina diagnóstica é fornecer um resultado
confiável, suas falhas podem comprometer a qualidade dos diagnósticos e
consequentemente a recuperação da saúde dos pacientes. Dessa forma, o
treinamento de médicos veterinários e técnicos em enfermagem, a conscientização
entre profissionais sobre a importância de uma boa coleta, juntamente com a
participação em programas externos de avaliação da qualidade podem ajudar a
reduzir os erros laboratoriais.
Os resultados obtidos neste trabalho possuem limitações decorrentes da
existência de poucos estudos realizados na área de veterinária. Por isso, este trabalho
pretende incentivar mais pesquisas relacionadas aos erros laboratoriais, visto sua
importância na rotina clínica. Pretende-se ainda, que essa análise contribua para a
diminuição da frequência de recoletas, do tempo despendido, da utilização de
materiais de consumo permanentes como seringa e tubos, aumentando, assim, a
credibilidade dos resultados e segurança dos pacientes.
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4. CONCLUSÃO

Conclui-se que a fase pré-analítica é onde ocorre o maior percentual e
especificação de erros, sendo a hemólise a causa pré-analítica de rejeição de
amostras laboratoriais com maior prevalência.
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Médica Veterinária na Clínica Veterinária Boulevard Pet Boutique
Av. Babaçulândia, 920 - Vila Lobão, Imperatriz - MA
E-mail: tmlustosa@hotmail.com
RESUMO: O baço é um órgão integrante do sistema imunológico e pode ser afetado
por diversas patologias, desde megalia a atrofia, infecções, abscessos, neoplasias,
torção e ruptura. Deu entrada em uma clínica veterinária da cidade de Imperatriz, uma
cadela da raça poodle, 13 anos de idade, com quadro de êmese, apatia, anorexia e
perda de peso. Para diagnóstico da torção e ruptura esplênica, foi imprescindível a
realização de exames ultrassonográficos com doppler colorido, onde detectou-se o
órgão fora da sua topografia habitual, aumentado, hipoecogênico, e com margens
hiperecoicas e individualizadas, impedindo o trajeto normal do parênquima esplênico,
sendo acompanhado com presença de líquido livre de aspecto celularizado,
percorrendo toda a margem lateral do órgão. A paciente passou por esplenectomia
total após agravamento do caso. O presente estudo possui por objetivo relatar a
ocorrência de torção e ruptura esplênica em cadela em fase geriátrica, desde a
anamnese até a extirpação esplênica.
PALAVRAS-CHAVE: Baço; Esplenectomia; Geriátrica.
ABSTRACT: The spleen is an organ that integrates the immune system and can be
affected by several pathologies, from megalia to atrophy, infections, abscesses,
neoplasms, torsion and rupture. A 13-year-old poodle dog was admitted to a veterinary
clinic in the city of Imperatriz with emesis, apathy, anorexia and weight loss. For the
diagnosis of splenic torsion and rupture, it was essential to carry out ultrasound
examinations with color Doppler, which detected the organ outside its usual
topography, enlarged, hypoechoic, and with hyperechoic and individualized margins,
preventing the normal course of the splenic parenchyma, being accompanied by the
presence of free fluid with a cellular appearance, covering the entire lateral margin of
the organ. The patient underwent total splenectomy after the case worsened. The
present study aims to report the occurrence of splenic torsion and rupture in a bitch in
the geriatric phase, from anamnesis to splenic extirpation.
KEYWORDS: Spleen; Splenectomy; Geriatric.
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1. INTRODUÇÃO

O baço é um órgão de coloração pardo-avermelhado e se situa no quadrante
cranial esquerdo do abdômen. Na espécie canina, possui formato de haltere e seu
tamanho e posição variam, dependendo da sua ingurgitação e do preenchimento
gástrico. O suprimento sanguíneo é realizado pela artéria esplênica, que é um ramo
da artéria celíaca e a drenagem venosa é realizada por meio da veia esplênica, que
conduz a veia porta; a disposição desses vasos variam de acordo com a espécie, em
cães, esses vasos se dividem em ramos que irrigam compartimentos esplênicos
independentes (DYCE; SACK, 2010).
O baço é um órgão integrante do sistema imunológico e exerce uma variedade
de funções, dentre elas:

armazena e concentra eritrócitos, extrai ferro da

hemoglobina, filtra o sangue e remove eritrócitos velhos da circulação; trabalha na
produção de anticorpos, dentre outros (KONIG; LIEBICH, 2016). Os métodos de
eleição para avaliação esplênica, são: tomografia, radiografia e ultrassonografia

(THRALL, 2014).
O órgão pode ser afetado por diversas patologias, desde megalia a atrofia,
infecções, abscesso, neoplasias, torção, ruptura, entre outros (ANDRADE, 2017).
Dentre estes, a esplenomegalia é um termo utilizado para mencionar um aumento
palpável do baço, que pode ser localizado ou difuso (COUTO; NELSON, 2015). A
esplenomegalia difusa pode ser ocasionada em diversas circunstâncias, desde
inflamação-infecção por erliquiose, organismos fúngicos, congestão, doenças
infiltrativas, etc (THRALL, 2014), já a esplenomegalia localizada se dá por meio de
processos benignos, como traumas e hematomas ou processos neoplásicos
(FOSSUM, 2014).
Com a esplenomegalia, a cápsula esplênica torna-se mais frágil e o baço fica
vulnerável à ocorrência de ruptura. Essa ruptura pode ocorrer de duas formas: um
corte na cápsula ou o baço pode ser dividido em pedaços (LIMA, 2019). A ruptura

esplênica pode ocorrer em decorrência de traumatismo e eventualmente de forma
espontânea (MCGAVIN et al., 2007).
Já a torção do pedículo esplênico pode se apresentar em associação com uma
torção gástrica ou isoladamente, sendo esta última, de ocorrência rara em cães
(THIZEN et al., 2011). Os relatos já descritos mostram o acometimento em raças como
Pastor Alemão, Dogue Alemão, Basset Hound, Bulldog inglês, Poodle e outros
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(MAXIE et al., 1970). A etiologia ainda é pouco conhecida, porém, o maior

acometimento é relatado em raças de peito profundo ou de porte grande (AZEVEDO
et al., 2011). Além desses fatores, pode estar associada a patologias congênitas ou
rupturas traumáticas dos ligamentos gastroesplênicos e/ou espleno cólicos (THIZEN
et al., 2011).
O presente relato possui por objetivo relatar a ocorrência de torção e ruptura
esplênica em cadela em fase geriátrica, desde a anamnese, exames, até a extirpação
esplênica.

2. MATERIAIS E MÉTODO

2.1 Anamnese

Uma cadela de 13 anos, da raça poodle, pesando 4,350kg, castrada, deu
entrada na Clínica Veterinária Boulevard Pet Boutique, na cidade de Imperatriz-MA,

no dia 30 de junho de 2021, apresentando êmese, apatia, anorexia e perda de peso.
Durante o exame clínico, constatou-se desidratação, mucosas hipocoradas,
taquipneia, taquicardia, abdominalgia e distensão abdominal. Foi detectado sopro
cardíaco durante a auscultação.
Em seu histórico clínico, a cadela já havia sido diagnosticada positiva para
Leishmaniose (Leishmania spp) em 2015 e deste então, faz tratamento para a doença
e não realiza exames periodicamente. A partir destas informações, foram solicitados
exames complementares, sendo eles hemograma, teste SNAP 4Dx Plus, avaliação
bioquímica sérica (ureia, creatinina, ALT/TGP, fosfatase alcalina) e posteriormente
encaminhada para o setor de imagem, no qual o exame eleito foi a ultrassonografia,
sendo realizado em duas etapas: uma destinada a diagnóstico e outra para
monitoramento.

2.2 Exames laboratoriais

As amostras biológicas foram coletadas por punção venosa e encaminhadas
ao Laboratório da Clínica, pela Médica Veterinária responsável pelo atendimento.
Todos os exames laboratoriais foram processados em aparelhos automatizados. As
amostras de sangue total com EDTA foram utilizadas para realização de hemograma
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 118318-118328 dec. 2021 ISSN: 2525-8761
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e leucograma, cujo aparelho utilizado foi o Analisador Hematológico LaserCyte Dx -

Idexx. Para a realização do exame bioquímico utilizou-se o tubo com ativador de
coágulos, e o equipamento eleito para realização do primeiro bioquímico foi o
analisador de bioquímico Max Bio. Também foi realizado um teste SNAP 4Dx Plus da
Idexx para detecção de possíveis doenças hemo parasitárias (dirofilariose, doença de
lyme, erliquiose e anaplasmose), onde a mesma positivou para Erliquiose Canina
(Ehrlichia spp). Anteriormente ao procedimento cirúrgico, foram realizados os exames
Chem 10 e o Lyte 4 no aparelho Catalyst One - Idexx, bioquímicos com foco,
permitindo uma melhor avaliação da funcionalidade renal e hepática.

2.3 Exame ultrassonográfico

Devido a distensão abdominal, principalmente na região do flanco esquerdo, a
paciente foi encaminhada ao setor de imagem da Clínica, no qual o exame eleito foi a
ecografia abdominal. Foi realizada a tricotomia em região ventre-abdominal e a cadela

foi posicionada em decúbito dorsal. O equipamento utilizado foi um aparelho da marca
Mindray Z5, sendo realizada a varredura ultrassonográfica com um transdutor micro
convexo com frequência 7,5 a 9,0 mHz, partindo da bexiga, baço, estômago, fígado,
rim direito, não sendo possível a visualização do pâncreas e rim esquerdo. Quanto ao
exame de dopplerfluxometria da vascularização esplênica, foi realizado com o
transdutor micro convexo na frequência de 8,0 mHz em um calipter de 60º.

2.4 Transfusão sanguínea

Para a escolha do cão doador, seguiu-se o seguinte protocolo: cão com 25 kg
ou mais, saudável e com idade entre 1 e 8 anos. Foram realizados os exames
hemograma, teste SNAP 4dx Plus da Idexx para detecção de possíveis doenças hemo
parasitárias e teste rápido para Leishmania spp. Constatando que o doador estava

apto à transfusão de sangue, prosseguiu-se o procedimento com urgência.
O cálculo da quantidade ideal de sangue a ser transfundido à paciente baseouse na seguinte fórmula:
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Fonte: MARTINS, 2020.

O doador foi encaminhado à sala de coleta e preparado para o procedimento,
tendo seus parâmetros monitorados constantemente. Foi realizada tricotomia ampla
na região da veia jugular no pescoço do animal e antissepsia com clorexidina 2% e
álcool. Realizou-se a coleta sanguínea do doador através de punção e a bolsa de
sangue manteve-se em constante movimentação durante o procedimento para evitar
a formação de coágulo, levando prazo máximo de 15 minutos.
Após a coleta do doador, o sangue foi imediatamente realocado ao centro
cirúrgico para ser transfundido à paciente que estava em transoperatório. Enquanto a
paciente recebia o sangue do doador, manteve-se monitorada com avaliação dos
principais parâmetros clínicos (temperatura retal, pulso, frequência cardíaca,

frequência respiratória, TPC e coloração de mucosas). O procedimento levou tempo
total de 3 horas, sem reações transfusionais.

2.5 Método cirúrgico

A cadela foi encaminhada ao centro cirúrgico da clínica, onde foi realizado o
procedimento de esplenectomia total. O método utilizado foi o de Fossum (2014), que
consiste em uma incisão na linha média abdominal que se estende do xifoide até um
ponto caudal do umbigo. Após análise do abdômen, o baço é exteriorizado e liga-se
duplamente e corta-se transversalmente os vasos ao hilo esplênico, com material de
sutura (absorvível ou não).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Geralmente, a sintomatologia apresentada pelos animais com alterações
esplênicas são inespecíficas e resultam em anorexia, fraqueza, vômitos, perda de
peso, distensão abdominal, dor abdominal, palidez nas mucosas e aumento do pulso
e frequência cardíaca (KONDE et al., 1989, NEATH et al., 1997, AZEVEDO et al.,
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2011, ORTIZ et al., 2016), no qual mostra grande relação com a anamnese do animal

em questão.
Em animais com esplenomegalia deve-se sempre realizar um hemograma e
um perfil bioquímico completo, pois as alterações encontradas podem estar
relacionadas à disfunção esplênica, a patologias primárias ou secundárias (MORAIS
et al., 2010).
No dia 30.06 foram realizados os primeiros exames laboratoriais. No
hemograma completo, foi observado presença de anemia normocítica normocrômica
(hematócrito 14,1%), fato que corrobora com os achados encontrados por Lima (2019)
e por Andrade (2017) e no leucograma, constatou-se leucopenia (3,18 K/μL) por
linfopenia (0,16 K/μL), diferindo dos resultados encontrados por Gomes (2017). No
bioquímico sérico, na prova de função hepática, a cadela apresentou ALT (141,13 U/L)
e FA (271,59 U/L), portanto, valores aumentados.
A cadela testou positivo para erliquiose canina, doença hemoparasitária e
infecciosa, provocada pela Ehrlichia spp, cujo vetor é o carrapato Rhipicephalus

sanguineus (ATTIPA et al., 2017). Na fase aguda da doença, a bactéria se replica nas
células de defesa do animal, que são localizadas no baço, linfonodos e medula óssea,
o que provoca aumento de volume nestes órgãos (SILVA, 2015). A paciente também
possui Leishmaniose Visceral Canina, provocada pela Leishmania spp e de acordo
com Reis et al (2009), a esplenomegalia é o aspecto macroscópico mais marcante da
doença, devido a presença de grande densidade de parasitos presentes no órgão.
Na primeira ultrassonografia abdominal realizada, foi possível detectar
aumento generalizado do órgão, excedendo o seu limite topográfico; seu pólo cranial
com curvatura para região mesogástrica e com contorno peritoneal esquerdo
chegando à vesícula urinária, o que não permitiu a visibilização de órgãos adjacentes
como a cabeça pancreática e rim esquerdo. Os índices dopplervelocimétricos foram
obtidos com um ângulo de 60º na artéria esplênica, no qual obteve-se alto índice de
resistividade (superior a 1.00), com ondas irregulares e discretamente afiladas,

comprometendo o fluxo vascular, caracterizando uma torção esplênica. Quanto às
dimensões, o órgão possuía comprimento e largura de 26cm x 1,9cm.
Quanto ao aspecto de ecotextura, foi evidenciado a heterogeneidade mista do
parênquima, com áreas hipoecogênicas, sugestivas de isquemia focal, principalmente
em corpo esplênico. O contorno foi visualizado indefinido, com cápsula esplênica nãopreservada e arquitetura vascular de aspecto congesto, com dilatação de todos os
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vasos do parênquima e região hilar, o que foi confirmado ao modo doppler color.

Todos esses achados ratificam a afirmativa de Feliciano et al (2015), que menciona
que a esplenomegalia é uma alteração ultrassonográfica comumente visualizada em
quadros de congestão esplênica, onde pode estar associado a ecogenicidade normal
ou reduzida e é um dos primeiros achados em caso de torção esplênica.
Após o resultado do exame ultrassonográfico e exames laboratoriais, o animal
foi encaminhado a ala de internação da clínica, ao qual foi destinado a um tratamento
suporte inicial para aguardo da transfusão sanguínea e cirurgia. Durante o período de
internação, foram administrados doxiciclina (0,4 ml, IV, BID), ornitil (4 ml, IV, SID),
noripurum (5 ml – diluído em 100ml de solução fisiológica, IV, SID) e foi mantida na
fluidoterapia com cloreto de sódio 0,9%.
Na segunda ultrassonografia realizada, detectou-se presença de líquido livre e
celularizado, percorrendo toda a margem lateral do órgão, então o local foi puncionado
e aspirou-se sangue, fechando o diagnóstico de ruptura esplênica, assim como foi
descrito por demais autores (De Souza, 2020) e (Schnorrenberger et al., 2020). Logo

após, a paciente foi encaminhada para esplenectomia total de emergência e
transfusão sanguínea.
Figura 1 – Visualização da ruptura esplênica durante procedimento cirúrgico

Fonte: Arquivo pessoal, 2021.

A cirurgia esplênica é comumente realizada em cães de meia-idade ou idosos,
e devido a isso, a equipe médica precisa ter alguns cuidados a mais, para atender as
necessidades nutritivas e metabólicas destes pacientes. Ademais, deve-se averiguar
se há existência de patologias e/ou processos concomitantes que podem interferir na
cirurgia e/ou no pós-operatório (FOSSUM, 2014).
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 118318-118328 dec. 2021 ISSN: 2525-8761

180

O protocolo cirúrgico utilizado para casos de ruptura-torção esplênica é a

esplenectomia total que é considerada um procedimento emergencial e é
recomendado para animais com neoplasia esplênica, torção ou algum trauma grave
que provoque risco de morte ou hemorragias. Após o procedimento, é necessário que
o paciente seja avaliado constantemente nas primeiras 24 horas e seja mantido na
fluidoterapia até que consiga manter sua própria hidratação (FOSSUM, 2014). Após
esplenectomia total, cães podem levar uma vida de forma saudável (KONIG; LIEBICH,
2016).
Figura 2 – Cadela 2 meses após realização de esplenectomia total

Fonte: Arquivo pessoal, 2021.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que a ruptura esplênica e a torção esplênica primária são patologias
consideradas de ocorrência rara em cães. A presença de Leishmania spp e Ehrlichia
spp no organismo, são fatores que tornam o animal mais susceptível aos quadros de
esplenomegalia, tendo em vista que ambos se replicam dentro do órgão,
consequentemente podendo levar a ocorrência de ruptura e torção posteriormente.
Os sinais clínicos apresentados pelos pacientes com patologias esplênicas são

inconclusivos, portanto, é necessário que sejam realizados exames complementares
para um melhor diagnóstico.
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RESUMO: O composto lácteo é considerado como um leite fortificado destinado ao
consumo de crianças de um a três anos, devido a alta concentração de vitaminas e
minerais e valor nutricional. Porém, seu real impacto à saúde infantil ainda é pouco
explorado. Neste sentido, o objetivo deste artigo foi promover uma reflexão sobre o
composto lácteo dando ênfase ao impacto sobre a saúde infantil. Trata-se de uma
revisão de literatura integrativa, onde foram analisados 11 trabalhos selecionados nas
bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), portal de periódicos CAPES e
U.S. National Library of Medicine (PubMed), dentro do limite de tempo de 10 anos. Os
resultados obtidos indicam que não há necessidade de uso do composto lácteo dentro
de uma dieta saudável. Conclui-se que o composto lácteo pode trazer danos à saúde
infantil, principalmente pela falta de regulamentação.
PALAVRAS-CHAVE: Nutrição infantile; Substitutos de leite humano; Marketing.
ABSTRACT: The growing-up milk is considered as a fortified milk intended for
consumption to children between 1 and 3 years old, due to its high concentration of
vitamins and minerals and nutritional value. However, the real impact on children's
health is still little explored. In this context, the aim of this article was to promote a
reflection about the growing-up milk emphasizing the impact on children's health. This
is a integrative literature review, where 11 papers selected from the Virtual Health
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Library (VHL), periodicals CAPES and U.S. National Library of Medicine (PubMed)
databases were analyzed, within a time limit of 10 years. The results obtained show that
there is no need for using the growing-up milk in a healthy diet. It is concluded that the
Growing-up milk can bring harm to children's health, especially due to lack of
regulamentation.
KEYWORDS: Infant nutrition; Breast-Milk Substitutes; Marketing.

1. INTRODUÇÃO
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que se mantenha o
aleitamento materno de forma exclusiva até os seis meses, e que a amamentação
continue acompanhada pela alimentação complementar até dois anos ou mais
(DIPASQUALE et al., 2020).
A nutrição ideal é essencial para permitir o crescimento e desenvolvimento
infantil, além de determinar repercussões tardias em saúde (DIPASQUALE et al.,
2020). Apesar das recomendações, o aleitamento materno sofre com a influência
da indústria multibilionária de substitutos que competem diretamente com o leite
materno. O marketing agressivo de fórmulas infantis e produtos correlatos foi
responsável pela morte de milhares de crianças, além de colocar em dúvida a
capacidade das mães de alimentar seus filhos (DA SILVA et al., 2020).
Pelo risco que o marketing abusivo de substitutos do leite materno oferece, em
1981 a OMS estabeleceu o Código Internacional para o Marketing de Substitutos do
Leite Materno, visando coibir práticas que desestimulem o aleitamento materno

(POMERANZ; HARRIS, 2019). O assim chamado “Código” é adotado na forma de lei
(em graus de adesão diferentes) por 136 dos 194 Estados membros da OMS (WHO,
2020).
Emergindo como uma subcategoria das chamadas fórmulas de segmento, o
composto lácteo suscita discussões no meio científico, pois não há evidencias que seu
uso traga benefício nutricional extra às crianças (PRZYREMBEL; AGOSTONI, 2013).
O composto lácteo consiste basicamente em leite de vaca desnatado, óleos
vegetais e açúcares de adição (ROMO-PALAFOX; POMERANZ; HARRIS, 2020).
Atualmente, o composto lácteo está em crescente expansão em diversos países a
ponto de ser considerado o produto mais rentável dentro da categoria de substitutos
do leite materno (DIPASQUALE et al., 2020; POMERANZ; HARRIS, 2019).
Não existe um consenso internacional sobre sua regulação (GHISOLFI et al.,
2013) ou mesmo critérios definidos sobre sua composição, apesar de disponíveis no
mercado há praticamente trinta anos (PRZYREMBEL; AGOSTONI, 2013).
Os riscos inerentes ao consumo de composto lácteo ainda são pouco discutidos
na literatura e neste sentido a presente revisão tem como objetivo fazer uma reflexão
sobre a temática, dando ênfase ao impacto sobre a saúde infantil.

2. METODOLOGIA
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Trata-se de uma pesquisa de base bibliográfica, no formato de revisão
integrativa. A pergunta norteadora do presente estudo foi: seria o composto lácteo um
risco à saúde? Para respondê-la, realizou-se uma busca de artigos científicos nas
bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), do portal periódicos da CAPES
e U.S. National Library of Medicine (PubMed), publicados entre 2010 a 2021.
Intencionou-se utilizar a base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO),
porém não houve retorno nas buscas.
Os critérios de inclusão foram: artigos publicados no período de 2010 a 2021;
nos idiomas português ou inglês; e utilizando os seguintes descritores: nutrição
infantil; substitutos de leite humano; marketing e composto lácteo (em português e
inglês) utilizando operador booleano AND. Os descritores utilizados foram obtidos a
partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) ou do Medical Subject Headings
(MeSH).
Todos os trabalhos relacionados ao composto lácteo foram compilados para
análise e discussão. O levantamento de dados ocorreu no mês de Fevereiro de 2021.
Os critérios de exclusão foram: publicações em língua diferente do inglês ou
português, aqueles que não apresentaram relação com o assunto proposto, artigos
indisponíveis de forma integral, trabalhos duplicados e também aqueles cujo período
de tempo ultrapassou o limite estabelecido.
É preciso mencionar a grande dificuldade em determinar um único
termo/palavra relacionado ao composto lácteo. Em inglês, tanto "growing up milk"
como “toddler’s milk” se referem ao que conhecemos como composto lácteo no Brasil.
Em espanhol, o termo relacionado é “leche de crecimiento” e em português o termo
“composto lácteo” ainda não faz parte dos DeCS.
Após a seleção dos artigos, deu-se início a fase de interpretação, por meio de
leitura minuciosa do conteúdo visando manter o foco da discussão no composto
lácteo.

3. RESULTADOS

Foram encontrados inicialmente 227 artigos. Os trabalhos selecionados
passaram por adequação em relação aos critérios de introdução/exclusão, leitura de
título e resumo, e nos casos de dúvidas sobre ao assunto e objetivando manter o
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conteúdo dentro da temática do composto lácteo, procedeu-se também a leitura
parcial ou integral do texto. A seleção resultou em 19 trabalhos para análise e
discussão. O fluxograma do processo de seleção está descrito na Figura 1.
Figura 1 – Fluxograma de seleção de trabalhos

Dos artigos selecionados, 4 são da base Pubmed, 7 pertencem a base de
dados da BVS e 8 foram recuperados do portal de periódicos CAPES. O Quadro 1
sintetiza as principais características de cada estudo selecionado, separados por:
autor, data de publicação, título, país de origem e tipo de estudo realizado.

Quadro 1 – Síntese dos trabalhos selecionados durante revisão integrativa
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AUTOR/
DATA

TÍTULO

Nutrient intakes of children aged 1–2
years as a function of milk consumption,
cows’ milk or growing- up milk
Vitamin D fortification of growing up milk
Hower et al. prevents decrease of serum 25- hydroxy
vitamin D concentrations during winter:
(2013)
a clinical intervention study in Germany
Growing-Up Milk: A Necessity or
Przyrembel,
Marketing?
Agostoni (2013)
Effect of a Growing-up Milk Containing
Synbiotics on Immune Function and
Xuan et al.
Growth in Children: A Cluster
(2013)
Randomized, Multicenter, Doubleblind, Placebo Controlled Study
Ghisolfi et al.
(2013)

Chatchatee
et al.
(2014)

Effects of Growing-Up Milk
Supplemented With Prebiotics and
LCPUFAs on Infections in Young
Children

PAÍS DE
ORIGEM

TIPO DE
ESTUDO

França

Transversal

Alemanha

Clínico
duplo-cego

Alemanha

Vietnã

Clínico
duplo-cego

Malásia/
Tailândia/
Portugal/
Polônia/
Holanda

Clínico
duplo-cego

A Belgian consensus- statement on
growing-up milks for children 12–36
Bélgica
months old
Nutritional composition of infant milk
Jardí Piñana
formulas. Level of compliance in their
Espanha
et al. (2015)
manufacture and adequacy of
nutritional needs
Dietary strategies for achieving
Kehoe et al.
adequate vitamin D and iron in takes
Irlanda
(2016)
in young children in Ireland
Nutrient Recommendations for
Lippman et al.
Estados
Growing-up Milk: A Report of an
(2016)
Unidos
Expert Panel
Cross-sectional survey shows that
Pereira et al. follow-up formula and growing-up milks
Estados
are labelled similarly to infant formula in
(2016)
Unidos
four low and middle income countries
Nutrition in the First 1000 Days: Ten
Pietrobelli et al.
Practices to Minimize Obesity
Itália
(2017)
Emerging from Published Science
Young Child Formula: A Position
Hojsak et al.
Paper by the ESPGHAN Committee União européia
(2018)
on Nutrition
Nutrient composition and sugar
Payo, Bordonada
content of dairy products targeting
Espanha
(2018)
young children in supermarkets
Daily consumption of growing-up milk is
Sjarif et al.
associated with less stunting among
Indonésia
(2018)
Indonesian toddlers
Leão, Gubert
Precisamos conversar sobre os
Brasil
(2019)
chamados compostos lácteos
Vandenplas et al.
(2014)

Revisão

Revisão

Revisão
Inquérito
nutricional
Relatório

Transversal

Opinião
Revisão

Descritivo

Transversal

Perspectiva
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A comparison of the effect of a Growing
Up Milk Lite versus Cow’s Milk on
Nova
longitudinal
dietary patterns and nutrient
Lovell et al.
Zelândia/Austr
intakes in children aged 12 to 23
(2019a)
ália
months: The Growing Up Milk Lite
(GUMLi) Randomised Controlled Trial
Evaluation of the Effect of a Growing
up Milk Lite vs. Cow’s Milk on Diet
Lovell et al.
Austrália/Nova
Quality and Dietary Intakes in Early
(2019b)
Zelândia
Childhood: The Growing up Milk Lite
(GUMLi) Randomised Controlled Trial
A multicenter, double- blind,
randomized, placebo-controlled trial to
Wall et al.
Nova
evaluate the effect of consuming
(2019)
Zelândia
Growing Up Milk “Lite” on body
composition in children aged 12–23 mo
Standard and Specialized Infant
Dipasquale et al.
Formulas in Europe: Making, Marketing,
Itália
(2020)
and Health Outcomes

Clínico

Clínico

Clínico
duplo-cego

Revisão

Fonte: elaborado pela autora (2021).

A maioria dos artigos recuperados estão na língua inglesa, disponibilizados nos
últimos dez anos e são provenientes da Europa (52% n=10). Somente um artigo é de
autoria brasileira. As temáticas abordadas giram em torno de: comparação entre o
consumo de leite de vaca e composto lácteo; recomendações sobre a composição do
composto lácteo; necessidade de uso e indicação nutricional do produto.
É de suma importância destacar o grande conflito de interesse na maioria dos
artigos selecionados, principalmente nos estudos clínicos (n=6), estando estes de
alguma forma vinculados às grandes empresas de alimentação infantil e alimentos
lácteos, como a Danone, Nutricia, Nestlé e Mead Johnson.

4. DISCUSSÃO

Conhecido como Growing-up milk ou Toddler milk (algo entre leite de
crescimento/fortificado ou leite infantil/para bebês), o chamado composto lácteo (na
tradução para o português) vem sendo comercializado desde a década de noventa,
como uma extensão das fórmulas de segmento após o primeiro ano de vida
(PRZYREMBEL; AGOSTONI, 2013).
Não há critérios para a sua definição e composição (GHISOLFI et al., 2013),
resultando na comercialização de um produto diferente em cada país. As únicas
informações sobre o que realmente são seus ingredientes e sua indicação de uso, são
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ofertadas somente pelas empresas produtoras, havendo poucos estudos sobre sua
real necessidade (PRZYREMBEL; AGOSTONI, 2013).
O composto lácteo é considerado como um leite fortificado destinado ao
consumo de crianças de um a três anos. Geralmente contém adição de
micronutrientes, ácidos graxos e outras substâncias com potencial nutricional como,
fibras e probióticos. Também pode ter alteração na quantidade de proteínas lácteas.
É, de modo geral, consumido no lugar do leite de vaca (LOVELL et al., 2019a;
PIETROBELLI et al., 2017), assim como sua composição também é comparada ao
leite de vaca devido à falta de regulamentação (JARDÍ PIÑANA et al., 2015).
De acordo com fabricantes, seu uso é indicado para melhoria da nutrição
infantil, porém, os desfechos em saúde provenientes de seu uso sobre o crescimento
e desenvolvimento de crianças pequenas ainda não estão claros (DIPASQUALE et
al., 2020; GHISOLFI et al., 2013; HOJSAK et al., 2018; PIETROBELLI et al., 2017)
O mercado de compostos lácteos é o que mais cresce entre o grupo dos
substitutos do leite materno (como fórmulas infantis, por exemplo) (DIPASQUALE
et al., 2020; GHISOLFI et al., 2013), apesar de seu custo ser três vezes maior que o
leite de vaca (DIPASQUALE et al., 2020). Em 2013 cerca de um-terço de todas as
despesas globais com o consumo de substitutos do leite materno, veio da venda de
composto lácteo (LOVELL et al., 2019a).
Em 2018, o comitê de nutrição da Sociedade Europeia de Gastroenterologia
Pediátrica (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition – ESPGHAN), propôs a unificação de termos relacionados ao composto
lácteo sob o nome de Young child formulae (YCF), sendo “fórmula para crianças
pequenas”, pois o termo growing-up (leite de crescimento) sugere impacto no
crescimento infantil, sendo este fato não comprovado (HOJSAK et al., 2018).

Os desafios da alimentação infantil e o composto lácteo

Os padrões dietéticos estabelecidos na infância irão ter papel decisivo nas
escolhas alimentares futuras, sendo de suma importância que a nutrição nesta fase
da vida seja capaz de manter níveis adequados de macro e micro nutrientes
(LIPPMAN et al., 2016; PIETROBELLI et al., 2017).
Após um ano de idade, muitos profissionais de saúde, pais e cuidadores
introduzem o leite de vaca na alimentação infantil, acreditando que o mesmo proverá
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todos os requerimentos nutricionais necessários (GHISOLFI et al., 2013). Entretanto,

há um consenso sobre evitar oferecer leite de vaca para crianças pequenas devido
ao alto teor de proteínas e baixo teor de zinco, ferro e vitamina D (PRZYREMBEL;
AGOSTONI, 2013).
Baseado na premissa que o leite de vaca não contém ferro e vitamina D
suficientes para o período de vida compreendido entre um a três anos (GHISOLFI et
al., 2013), e que seu alto conteúdo de proteínas poderia estimular a adiposidade
corporal (PEREIRA et al., 2016), o composto lácteo surge, então, como o substituto
especialmente designado às crianças pequenas (HOWER et al., 2013; KEHOE et al.,
2017; PIETROBELLI et al., 2017; VANDENPLAS et al., 2014).
Além da questão de inadequação de nutrientes, o composto lácteo também é
indicado como solução para as dificuldades encontradas por pais e cuidadores
durante o período de introdução da alimentação complementar (como a criança
tornar-se irritadiça ou exigente em relação à comida), com objetivo de evitar
inadequações nutricionais (PIETROBELLI et al., 2017).

Ademais, o composto lácteo pode acabar fazendo parte da alimentação infantil
(de forma não intencional ou indesejada) devido à confusão que familiares e/ou
responsáveis podem fazer com embalagens e rótulos no momento da compra. Isso
acontece de forma indevida, por estratégias agressivas de marketing (como o crosspromotion) que infringem o “Código Internacional para o Marketing de Substitutos do
Leite Materno”, instituído pela OMS em 1981 justamente para coibir tais práticas
(LEÃO; GUBERT, 2019; LOVELL et al., 2019a).
O consumo de composto lácteo vai de encontro à conveniência de ter um
alimento pronto, que não exige maiores habilidades para o seu preparo. Porém,
eventualmente acaba por desestimular o interesse pelo consumo de alimentos
variados e preparações culinárias (PEREIRA et al., 2016; PRZYREMBEL;
AGOSTONI, 2013).

Recomendações

Em 2013, a Autoridade Europeia em Segurança Alimentar (European Food
Safety Authority - EFSA) emitiu um parecer sobre o composto lácteo, alegando que
o mesmo não adiciona valor nutricional a uma dieta adequada e que não é mais
efetivo que quaisquer outros alimentos que constituem a alimentação de crianças
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(PEREIRA et al., 2016).

A Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica (European Society for
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition - ESPGHAN) também emitiu
um posicionamento onde conclui que não há necessidade de uso de composto lácteo
na alimentação de crianças pequenas, porém, sugere que o produto poderia ter um
pequeno papel como estratégia para aumentar a ingestão de nutrientes, como
vitamina D e ferro na faixa etária de um a três anos (LOVELL et al., 2019b).
Recomenda-se que nesta faixa etária o consumo de proteínas não ultrapasse
os 15% da energia diária (PEREIRA et al., 2016), sob o risco de que seu excesso
ocasione sobrepeso e obesidade ainda na infância (VANDENPLAS et al., 2014).
Sobre vitaminas e minerais, recomenda que os mesmos se mantenham dentro
do limite de 20% da necessidade média estimada (Estimated Average Requirement
– EAR) para o composto lácteo (WALL et al., 2019).
Recomenda-se também a adoção de políticas públicas nacionais visando a
melhora dos níveis de vitamina D e ferro na população infantil, por meio de

fortificação alimentar e suplementação (KEHOE et al., 2017; PEREIRA et al., 2016).
Além disso, o consumo regular de carne vermelha e peixes durante a fase de
alimentação complementar também são estratégias para evitar a subnutrição em
crianças pequenas (HOJSAK et al., 2018).
A fortificação do leite com vitamina D (2 µg a cada 100 mL) e ferro (1.2 mg a
cada 100 mL) é uma opção viável para aumentar os níveis séricos dos respectivos
micronutrientes (KEHOE et al., 2017). Outra possibilidade seria a adaptação da
composição do leite de vaca, mantendo suas propriedades nutricionais, como o teor
de cálcio, vitaminas do complexo B e vitamina A, enquanto o teor de proteínas e
gorduras seria diminuído e o valor calórico total equiparado ao leite de vaca
desnatado (PRZYREMBEL; AGOSTONI, 2013). A gordura do leite também poderia
ser parcialmente substituída por óleos vegetais para aumentar a concentração de
ácidos graxos essenciais necessários à nutrição infantil. A ingestão diária ideal de

leite de vaca ficaria entre 300 ml a 500 ml por dia (PEREIRA et al., 2016).

Proposta de padronização da composição do composto lácteo

A grande variedade na composição é o maior ponto fraco do produto,
justamente por não ter uma regulação própria. Sendo assim, existem aqueles com
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alto teor de proteínas, presença de adoçantes e saborizantes, teores extremamente

diversificados de micronutrientes, com ou sem prebióticos, o que torna difícil
determinar o real impacto sobre a saúde infantil que o consumo de composto lácteo
pode causar (PEREIRA et al., 2016). A tabela 1 mostra que mesmo no âmbito
acadêmico a composição ideal do composto lácteo gera dúvidas.
O trabalho de Ghisolfi et al. (2013), propõe como ideal o consumo de diário de
mais de 250 ml de composto lácteo. Esta quantidade seria suficiente para reduzir o
risco de inadequações no consumo de ácido alfa-linolênico, ferro, vitamina C e D. Já
o trabalho de Sjarif et al. (2018) determina que o consumo de 300ml de composto
lácteo por dia, seria suficiente para prevenir anemia em crianças pequenas.
Apesar da suplementação com micronutrientes ser o grande diferencial do
composto lácteo defendido pela indústria, estudos apontam que vitaminas e minerais
suplementares não ofereceriam quaisquer benefícios à população infantil. Destacase a necessidade de realizar estudos específicos em crianças sobre a contribuição
extra de vitaminas e minerais (JARDÍ PIÑANA et al., 2015), bem como sobre os

efeitos do consumo de composto lácteo a longo prazo (LIPPMAN et al., 2016).
Tabela 1 – Propostas de composição ideal de composto lácteo (CL) em 100 ml de produto

Conteúdo

Lippman et al. (2016)

Przyrembel & Agostoni (2013)

Energia, kcal

60 - 75

45 - 55

Proteínas, g

2,5 - 3,75

≤2

Gorduras, g

3,3 - 4,4

1,5 - 2,55

carboidratos, g

11,3 - 16,3

5

Fonte: elaborado pela autora (2021).

Outra questão a ser levada em consideração é a dificuldade de determinar as
possíveis deficiências nutricionais em crianças pequenas, uma vez que para isso é
necessário a realização de inquéritos nutricionais em grupos ou populações de
crianças pequenas para obter resultados adequados. Sendo o composto lácteo um
alimento cuja estratégia de venda apela “às deficiências nutricionais de crianças

pequenas”, espera-se no mínimo, uma adequada composição nutricional a cada país
ou região, de acordo com suas reais necessidades (HOJSAK et al., 2018).
Sugere-se também que a composição do composto lácteo esteja próxima a
composição da fórmula infantil de segmento (HOJSAK et al., 2018).
Estudos clínicos
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Há poucos estudos clínicos sobre o composto lácteo e sua implicação na saúde
infantil. Nesta revisão foram recuperados 6 artigos decorrentes de ensaios clínicos. A
comparação e possíveis vantagens do composto lácteo sobre o leite de vaca é
retratada em metade dos estudos clínicos avaliados.
Um estudo feito em parceria entre Nova Zelândia e Austrália, resultou na
comprovação de que o composto lácteo fortificado com ferro e vitamina D não é capaz
de afetar o padrão dietético de 1 a 3 anos mesmo em comparação com o leite de vaca
não fortificado (LOVELL et al., 2019b). Realizado por praticamente a mesma equipe
e no mesmo ano, o estudo que desta vez se propôs a avaliar o efeito do consumo de
composto lácteo versus leite de vaca na qualidade da dieta e na ingestão de nutrientes
em crianças, mostrou benefício nutricional do composto lácteo para crianças de 1 a 2
anos, sendo que após este período outras opções para melhorar o perfil nutricional da
dieta se tornam mais adequadas (LOVELL et al., 2019a).
Em 2018, resultados pouco relevantes demonstraram uma menor porcentagem

de gordura corporal em crianças que consumiram composto lácteo com teor reduzido
de proteína do que aquelas que consumiram leite de vaca integral (WALL et al., 2019).
Em relação a vitamina D, um estudo alemão comprovou que o consumo de
composto lácteo fortificado com vitamina D foi capaz de manter níveis séricos
adequados da vitamina durante o inverno em comparação ao consumo de leite de vaca
semidesnatado (HOWER et al., 2013).
Sobre a suplementação com probióticos e ácidos graxos poli-insaturados de
cadeia longa, resultados estatisticamente limítrofes e frágeis apontam para a
capacidade do composto lácteo de reduzir infecções em crianças de 11 a 29 meses
(CHATCHATEE et al., 2014). Já, em relação a influência de composto lácteo com
adição de simbióticos (probióticos - L. paracasei e B. longum; prebióticos frutooligossacarídeo e inulina) sobre a função imunológica de crianças, os resultados
mostram-se inconclusivos (XUAN et al., 2013).
Riscos à saúde
De forma geral, é possível elencar alguns riscos à saúde infantil advindos do
consumo de compostos lácteos, conforme descrito no quadro 2.
Quadro 2 – Descrição dos riscos advindos do consumo do composto lácteo
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RISCO
Inexistência de regulamentação e definições de
padronização de composição e ingredientes

Consumo inadequado de açúcares de adição
Consumo elevado de micronutrientes
Presença de aditivos alimentares
Risco de confusão no momento da compra
devido à similaridade de embalagens e rótulos
com as fórmulas infantis
Maior custo e consequente impacto financeiro
negativo às famílias
Diminuição da diversidade e variedade alimentar
e diminuição do interesse de pais e cuidadores
por alimentos saudáveis (não industrializados)
Tendência ao atraso na introdução alimentar
de comidas sólidas
Potencial indução de pais e cuidadores a
acreditarem que alimentos industrializados são
mais saudáveis e adequados para suprir
necessidades nutricionais

AUTORES
Przyrembel, Agostoni (2013)
Pereira et al. (2016)
Hojsak et al. (2018)
Payo, Bordonada (2018)
Leão, Gubert (2019)
Wall et al. (2019)
Payo, Bordonada (2018)
Piñana et al. (2015)
Hojsak et al. (2018)
Leão, Gubert (2019)
Hojsak et al. (2018)
Leão, Gubert (2019)
Lovell et al. (2019b)
Pereira et al. (2016)
Hojsak et al. (2018)
Pereira et al. (2016)
Przyrembel, Agostoni (2013)
Hojsak et al. (2018)

Hojsak et al. (2018)

Fonte: elaborado pela autora (2021).

Limitações da pesquisa
Os dados provenientes dos ensaios clínicos devem ser interpretados com
cautela, uma vez que devido à falta de padronização internacional do produto (além
do viés do interesse das indústrias), quaisquer conclusões geradas são no mínimo
controversas. Também é preciso levar em consideração que a maioria dos resultados
aqui apresentados se referem a população europeia.
Os interesses da indústria de alimentos estiveram presentes durante a
confecção da presente revisão. É importante mencionar que todos os ensaios clínicos
(100% n=6) estão de alguma forma ligados a indústria de alimentos infantis, sendo
descritos no Quadro 3.

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 114870-114885 dec. 2021 ISSN: 2525-8761

196

Quadro 3 – Descrição do vínculo entre pesquisadores e indústria.

AUTOR
Ghisolfi et al. (2013)
Hower et al. (2013)
Xuang et al. (2013)

TIPO DE LIGAÇÃO
Financiamento de pesquisas,
reembolso de viagens e
congressos
Vínculo empregatício
Vínculo empregatício,
financiamento/patrocínio

Chatchatee et al.
Vínculo empregatício
(2014)
Lippman et al. (2016) Vínculo empregatício
Honorários por palestras,
reembolso por viagens,
Hojsak et al. (2018)
Financiamento para pesquisa,
edição de livro
Prestação de consultoria e
Lovell et al. (2019a)
recebimento de bolsa para
pesquisa
Wall et al. (2019)

Prestação de consultoria

Lovell et al. (2019b)

Prestação de consultoria e
Recebimento de bolsa para
pesquisa

EMPRESAS
RELACIONADAS
Lactalis e Danone Mead
Johnson, Nestlé, United
Pharmaceuticals
HiPP GmbH and Co
Nestlé
Nutricia
Mead Johnson Nutrition
Laboratorios Ordesa,
Danone, Nutricia, Nestlé,
Mead Johnson
Danone, Nutricia, Nestlé,
Mead Johnson e Aspen
Nutritionals
Danone, Nutricia, Pfizer,
Fonterra, Nestlé e Mead
Johnson

Danone, Nutricia, Pfizer e
Fonterra

Fonte: elaborado pela autora (2021).

Em parte este interesse da indústria nas pesquisas clínicas pode ser explicado
pelo crescente valor de mercado destes produtos, avaliados em cerca de 41 bilhões
de dólares somente em 2013 (VANDENPLAS et al., 2014). Assim como, há grande
interesse da indústria em promover e divulgar à sociedade os alegados “benefícios”
do composto lácteo, como: o potencial de aumento nos níveis séricos de vitamina D
e ferro e contribuição para evitar a adiposidade corporal em crianças pequenas,
mesmo que as pesquisas resultem em desfechos inconclusivos.
Outro fato a ser levado em consideração é a metodologia empregada em
alguns trabalhos, devido à ausência de clareza nas informações disponibilizadas,
aumentando ainda mais as dúvidas sobre suas conclusões.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de não haver riscos claros, fica evidente o quanto o assunto “composto
lácteo” deve ser debatido pela sociedade, uma vez que a falta de informação e o
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interesse da indústria (que nem sempre atende aos interesses da saúde) podem levar
a grandes problemas de saúde pública no futuro.
O evidente conflito de interesse levantado neste artigo é prova da influência da
indústria nas pesquisas acadêmicas. Não é possível que quem produza seja
responsável direto ou indireto pela determinação dos desfechos em saúde advindos
do consumo de seus próprios produtos. Neste sentido, considera-se essencial a
ampliação de pesquisas em formato clínico randomizado de larga escala (sem
interferência da indústria) para avaliar o real impacto do consumo de composto lácteo
sobre a saúde infantil.
Também é preciso levar em consideração a falta de regulamentação do produto;
o marketing agressivo (que muitas vezes coloca o composto lácteo como um alimento
superior ao leite materno, à formula infantil e até mesmo ao leite de vaca); e o fato
que, de acordo com a legislação brasileira vigente o composto lácteo é enquadrado
como um alimento ultraprocessado e, portanto, seu uso deve ser desestimulado,
principalmente por crianças de um a três anos de idade.
Uma nutrição saudável e equilibrada torna desnecessário o consumo de
composto lácteo. Mesmo em situações de alimentação deficiente e/ou má nutrição,
existem outras opções mais adequadas para serem utilizadas como complemento ou
suplementação nutricional.
Portando o composto lácteo pode ser interpretado como uma tentativa da
indústria de alimentos de criar um novo nicho de mercado, sendo este desnecessário
pelo ponto de vista da saúde, com grande capacidade de impacto negativo à saúde de
crianças pequenas e cuja regulação é impreterível.
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ABSTRACT: Parsonage Turner Syndrome Parsonage (PTS) is an acute neuritis
involving the brachial plexus and peripheral nerves of the shoulder, that presents with
sudden onset of shoulder pain, and progresses to paresis and atrophy of the muscles
innervated by the involved segments. The diagnosis relies on clinical history and
physical examination combined with Magnetic Resonance Imaging (MRI) and
electroneuromyography. The MRI is a very important asset in the evaluation of these
patients, as it allows the confirmation of PTS diagnosis and excludes other differential
diagnosis of shoulder pain. Its findings include acute and chronic denervation, and
possible alteration of the brachial plexus or involved peripheral nerves signal. PTS has
a good prognosis requiring only support treatment in most cases. The early and correct
diagnosis is essential to the proper patient´s conduct, as it allows proper treatment,
and it avoids additional tests and unnecessary surgical procedures. This article
contains a PTS case report with clinical presentation, physical examination images,
diagnosis, MRI images, evolution, and prognosis, as well as a literature review.
KEYWORDS: Parsonage Turner Syndrome; Magnetic Resonance Imaging; Case
report.
RESUMO: A Síndrome de Parsonage Turner (PTS) é uma neurite aguda envolvendo
o plexo braquial e os nervos periféricos do ombro, que se apresenta com início súbito
de dor no ombro e progride para paresia e atrofia dos músculos inervados pelos
segmentos envolvidos. O diagnóstico baseia-se na história clínica e no exame físico
combinado com Ressonância Magnética (RM) e eletroneuromiografia. A RM é um
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recurso muito importante na avaliação desses pacientes, pois permite a confirmação
do diagnóstico de PTS e exclui outros diagnósticos diferenciais de dor no ombro. Seus
achados incluem denervação aguda e crônica, e possível alteração do plexo braquial
ou do sinal de nervos periféricos envolvidos. A PTS tem um bom prognóstico que
requer apenas tratamento de suporte na maioria dos casos. O diagnóstico precoce e
correto é essencial para a conduta adequada do paciente, pois permite um tratamento
adequado e evita testes adicionais e procedimentos cirúrgicos desnecessários. Este
artigo contém um relato de caso da PTS com apresentação clínica, imagens de exame
físico, diagnóstico, imagens de ressonância magnética, evolução e prognóstico, bem
como uma revisão da literatura.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Parsonage Turner; Imagens de Ressonância
Magnética; Relato de caso.
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1. INTRODUCTION

Parsonage Turner Syndrome (PTS) is an acute neuritis involving the brachial
plexus and peripheral nerves of the shoulder, with unknown cause. It presents clinically
with sudden onset of shoulder pain, lasting from hours to weeks, with progression to
paresis and atrophy of the muscles innervated by the involved segments. (1)
Magnetic resonance imaging (MRI) is an important asset in the evaluation of
patients presenting with shoulder pain, as it allows analysis of many differential
diagnoses. PTS is one of the many conditions which diagnosis is facilitated after the
realization of this exam, and the most typical findings are diffuse high signal intensity
on T2-weighted images, involving one or more muscles innervated by the brachial
plexus. (2)
The disease has a good prognosis, as it is usually self-limited, requiring only
support therapies, in contrast to many other differential diagnoses of shoulder pain,
that may require surgery. (1)
This is a case report of Parsonage Turner Syndrome, for which consent was
obtained, with typical physical examination and MRI findings, demonstrating the
positive effect of MRI to the proper diagnosis and conduct of the patient.

1.1 Case report

A 21-year-old male patient, farmer, previously healthy, presented with high
intensity burning pain on his right shoulder, which irradiated to ipsilateral upper limb,
associated to paresis and loss of function, especially of external rotation movement.
The pain was constant and not responsive to commonly used analgesics. It was limiting
the patient's labor activities; however, it was worse at night, awakening the patient
multiple times. One month after the initiation of symptoms, the patient referred to
waking up with incapacitating weakness of the right arm, mostly of proximal muscles,
associated with pain and tactile hypoesthesia of lateral region of arm and forearm.

There were no other important manifestations and no relevant previous conditions.
In the physical inspection, hypotrophy of the right scapular waist musculature
and postural asymmetry with higher elevation of the right shoulder in comparison to
the left shoulder were noticeable, which suggested more intense tension of trapezius
and levator scapulae muscles to compensate for the scapular instability.
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In passive up and forward movement of the right shoulder, the right scapula was

prominent, which suggested paresis of anterior serratus muscle. There was also
monoplegia of the right upper limb.
The bicipital, stylorradial and tricipital osteotendinous reflexes were hypoactive.
There were hypoesthesia plates in territory of the fifth and sixth vertebrae on the right.
The main diagnosis hypothesis was PTS, so it was solicited realization of
electroneuromyography and MRI of the shoulder girdle right region.
The electroneuromyography showed preganglionic lesions in the areas of fifth
to seventh cervical nerve roots, with acute denervation and chronic reinnervation.
The magnetic resonance images of the shoulder revealed signs of atrophy and
denervation in muscles of rotator cuff, characterized by, hypersignal in proton density
weighted with fat saturation (PDFS) and short tau inversion recovery (STIR)
sequences (figures 1 to 3).
The magnetic resonance images of the brachial plexus revealed hypersignal in
STIR and diffusion weighted sequences (figures 4 and 5).
Figure 1

-

Figure 2

Figure 3

Figure 1: Coronal DP FAT SAT shows hypersignal and atrophy of supra spinal
muscle.

-

Figure 2: Coronal DP FAT SAT shows hypersignal and atrophy of infra spinal
and deltoid muscles.

-

Figure 3: Coronal STIR sequence shows hypersignal and atrophy of supra

spinal muscle.
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Figure 4

-

Figure 5

Figure 4: Coronal STIR sequence shows hypersignal of roots, truncus, divisions
of right brachial plexus.

-

Figure 5: Coronal DWIBS sequence shows hypersignal of fascicles of right
brachial plexus (arrows).

The clinical, electromyoneurographic and MRI findings were all consistent with

PTS diagnosis. Therefore, the patient started treatment with analgesia and physical
therapy and continues follow-up on the service.

2. DISCUSSION

Parsonage Turner syndrome (PTS), also known as neuralgic amyotrophy or
brachial plexopathy, is a rare condition characterized by sudden onset of intense and
constant shoulder pain and other subsequent neurological symptoms, such as
progressive weakness, motor commitment and sensory deficits. It usually presents
after an episode of infection, trauma, or surgery, however, it can occur without any
notable precedents, as in the case above. (3) In 1948, Parsonage and Turner
described a series of 136 patients, giving the condition its name, however, it was
initially reported in 1943 by Spillane. (4,5).

The pathophysiology of PTS has not yet been fully elucidated, but many
processes have been implicated, such as infectious, genetical, mechanical and
autoimmune mechanisms. 30% to 70% of patients refer similar previous conditions,
leading to the assumption that they may play an important role in the development of
the disease. These previous conditions described are infection, surgery, anesthesia,
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trauma, immunizations, and many others, which are considered possible risk factors.

Due to the high rate of previous infectious and immunizations antecedents, the theory
of an immune mediated pathological mechanism seems to be the most supported one.
(6) However, these previous conditions are not always present, as in the case
reported.
PTS occurs mostly between the third and seventh decades of life, but there were
reported cases from 3-month-old to 82-year-old patients. It affects men almost twice
as much as women. (7)
The diagnosis relies on clinical history, however, PTS is not commonly in the
differential diagnosis of many physicians, therefore, on many occasions, the patient is
initially diagnosed with other conditions with similar presentation, such as
glenohumeral bursitis, muscle strain and acute cervical radiculopathies, which delays
proper conduct and treatment. (8)
Electrodiagnosis and imaging studies can be very important for confirmation of
the clinical diagnosis. An electroneuromyography test can define the precise location

of the lesion, however it is not a sensitive method, so its use is only indicated after
about 4 to 6 weeks of the onset of symptoms. The electroneuromyography performed
from 3 to 4 weeks after onset of symptoms can present acute denervation signs and
its realization after 3 to 6 months can show old denervation and early reinnervation. (9)
In the case reported, this test was performed after 2 months of the onset of symptoms,
and it revealed both acute denervation and chronic reinnervation.
The MRI is the most important imaging technique in patients with shoulder pain
and weakness, as it provides detailed soft tissue contrast and multiplanar images. (7).
It is a very important step in the conduct of these patients, as it can show common
features of PTS, and exclude other differential diagnoses of shoulder pain, such as
compressive neuropathies, rotator cuff injuries and impact syndrome, as well as
myopathies, tumors, and myositis, ruling out diagnoses that require surgical treatment,
in contrast to the pharmacological and physiotherapy treatment of PTS. (10)

The most striking features of PTS on the MRI are muscle denervation alterations
with a distribution pattern of one or more of the peripheral nerves originated from the
brachial plexus. In very early stages, the muscle appearance is normal, and after about
2 weeks, there are signs of edema, caused by the acute denervation, with higher
capillary blood flow and extravasation of fluids to the extracellular space, which
appears as an increase of intramuscular signal in the T2-weighted image. (7,10)
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Gradually, muscle atrophy develops, in a chronic denervation pattern, with

reduction of muscle volume and fatty infiltration, leading to an increase of signal in the
T1-weighted images in comparison to normal muscle in adjacent regions. The fatty
infiltration can also be recognized in T2-weighted images, with decrease of signal in
inversion recovery images and fat suppression sequences. (7)
The MRI features are not specific, and they must be correlated to the clinical
history to establish PTS diagnosis, as many other conditions can increase the signal
in an MRI image, such as trauma, compressive neuropathy, disc herniation, and
chronic excessive overload of muscles due to extreme physical activity. (10)
Upadhyaya et al. in their paper, elucidated the importance of Magnetic
resonance neurography (MRN), and the recognition of its alteration in PTS cases, as
it allows visualization of the entire brachial plexus. In the analyses of 15 cases, the
MRN findings in T2-weighted fat saturated images and STIR images showed
hyperintense signal with or without mild thickening, as well as more common
involvement of roots rather than terminal branches, findings similar to those described

in the case above. (11)
PTS is typically self-limited, requiring only support treatment. At the initial painful
phase, rest and analgesia are indicated. After the pain subsides, the physiotherapy
treatment is important, to achieve complete functional recovery. (12) In general,
patients with more severe initial symptoms are the ones with the most prolonged
course of disease. Absence of motor recovery or recurrence are rare. Generally, the
patients have a favorable recovery. (3)
The recognition of PTS is very important for the radiologist, despite its low
incidence, to raise the suspicion of this rare diagnosis after the observation of typical
manifestations on MRI, such as alteration of plexus brachial signal, acute or chronic
denervation signs of shoulders muscles, especially if these features are correlated to
suggestive clinical information. In many cases, the radiologist is the first physician to
suggest the correct diagnosis, preventing the use of inadequate pharmacological and

surgical treatments.
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RESUMO: Probiótico é uma palavra que deriva do latim e grego e significa “pró-vida”
ou para vida, e existem várias definições desde a sua descoberta, são definidos como
microrganismos vivos, que administrados em quantidades adequadas conferem
benefícios à saúde do hospedeiro. Vários estudos têm descrito que os probióticos
apresentam efeito imunoestimulador, pensa-se que este efeito pode estar associado
a capacidade dos probióticos interagirem com as placas de Payer, presentes no
intestino, que resulta na estimulação dos linfócitos B, produção de IgA, através da
migração de linfócitos T para intestino, além disso tem sido demonstrado, que os
probióticos favorecem a atividade fagocitária inespecífica dos macrófagos alveolares,
sugerindo uma ação sistêmica, por secreção de mediadores, que estimulam o sistema
imunológico. Esses microrganismos vivos apresentam implicações positivas sobre a
toxicidade do tratamento antitumoral, substanciando os efeitos adversos associados
ao tratamento do câncer. O objetivo deste trabalho foi avaliar os aspectos clínicos da
suplementação de probióticos em pacientes oncológicos, especificando avaliar sua
segurança, incentivar sua aplicabilidade, bem como fortalecer as pesquisas sobre
probióticos para pacientes oncológicos. O presente trabalho trata-se de uma revisão
bibliográfica que foi realizada de agosto a novembro de 2021, tendo como base
estudos científicos indexados em bancos de dados eletrônicos como: Scientific
Electronic Library Online (SciELO), Pubmed, ASCO Publications, com a finalidade de
encontrar estudos publicados no período de 2010 a 2021. Embora os resultados sejam
promissores associado a diarréia induzida pelo tratamento oncológico, estimulação do
sistema imune gastrointestinal, menor tempo de internação hospitalar, menor risco de
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infecções e auxílio na modulação da microbiota intestinal, bem como na modulação
da microbiota oral em casos de mucosite, para poder usar probióticos com seguridade,
as doses terapêuticas, bem como o as cepas utilizadas, tempo de utilização no
tratamento devem ser bem estabelecidos. O seu consumo deve ser diário, por meio
da alimentação e suplementos dietéticos, em proporções suficientes para trazer
vantagens ao hospedeiro. Diante do exposto, concluímos que os probióticos
apresentam significativos resultados promissores para sua utilização nos pacientes
oncológicos, ainda mais nos que apresentam cânceres gastrointestinais e colorretais.
Porém salienta-se que mais estudos deverão ser realizados a fim de promover maior
seguridade na prescrição como suplementação, bem como estabelecer as novas
pesquisas que fomentem ainda mais a comunidade científica.
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasm; Cancer Symptoms; Probiotics.
ABSTRACT: Probiotic is a word that derives from Latin and Greek and means “prolife” or for life, and there are several definitions since its discovery. host. Several
studies have described that probiotics have an immunostimulating effect, it is thought
that this effect may be associated with the ability of probiotics to interact with Payer's
plaques, present in the intestine, which results in the stimulation of B lymphocytes,
production of IgA, through migration from T lymphocytes to the intestine, it has also
been shown that probiotics favor the nonspecific phagocytic activity of alveolar
macrophages, suggesting a systemic action, by secreting mediators that stimulate the
immune system. These live microorganisms have positive implications for the toxicity
of antitumor treatment, substantiating the adverse effects associated with cancer
treatment. The present work aims to evaluate the clinical aspects of probiotic
supplementation in cancer patients, specifying to assess their safety, encourage their
applicability, as well as strengthen research on probiotics for cancer patients. The
present work is a bibliographic review carried out from August to November 2021,
based on scientific studies indexed in electronic databases such as: Scientific
Electronic Library Online (SciELO), Pubmed, ASCO Publications, with the purpose of
finding studies published from 2010 to 2021. Although the results are promising
associated with diarrhea induced by cancer treatment, stimulation of the
gastrointestinal immune system, shorter hospital stay, lower risk of infections and help
in modulating the intestinal microbiota , as well as in the modulation of the oral
microbiota in cases of mucositis, in order to be able to safely use probiotics, the
therapeutic doses, as well as the strains used, time of use in the treatment must be
well established. Its consumption must be daily, through food and dietary supplements,
in sufficient proportions to bring benefits to the host. Given the above, we conclude
that probiotics have significant promising results for their use in cancer patients, even
more in those with gastrointestinal and colorectal cancers. However, it is noteworthy
that more studies should be carried out in order to promote greater safety in
prescriptions as a supplement, as well as to establish new research that further
encourages the scientific community.
KEYWORDS: Neoplasm; Cancer Symptoms; Probiotics.
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1. INTRODUÇÃO
O Probiótico é uma palavra que deriva do latim e grego e significa “pró-vida” ou
para vida, e existem várias definições desde a sua descoberta, são definidos como
“microrganismos vivos, que administrados em quantidades adequadas conferem
benefícios à saúde do hospedeiro”. Hoje, já se sabe que a microbiota intestinal é
composta por de trilhões de microrganismos de mais de 400 espécies diferentes,
constituindo-se em um ecossistema de muita alta complexidade, que abriga bactérias
benéficas, saprófitas e patogênicas em harmonia, desempenham um importante papel
no saúde intestinal e a homeostasia deste sistema pode ser influenciada por diferentes
fatores endógenos e exógenos, tais como a alimentação, o sedentarismo, a idade,
antibioticoterapia pregressa ou recorrente, doenças hepáticas e renais e bem como a
própria vacinação. A suplementação da dieta com probióticos, prebióticos e
simbióticos contribui para restabelecer o equilíbrio da microbiota intestinal e favorecer
a saúde do hospedeiro. (FAO, 2002; SAAD, 2006; KARKOW & FAINTUCH, 2007;

BERNSTEIN & SHANAHAN, 2008).
Vários

estudos

descrevem

que

os

probióticos

apresentam

efeito

imunoestimulante, pensa-se que este efeito pode estar associado a capacidade dos
probióticos interagirem com as placas de Payer, presentes no intestino, que resulta
na estimulação dos linfócitos B, produção de IgA, através da migração de linfócitos T
para intestino. Também tem sido demonstrado, que os probióticos favorecem a
atividade fagocitária inespecífica dos macrófagos alveolares, sugerindo uma ação
sistêmica, por secreção de mediadores, que estimulam o sistema imunológico
(SOUZA et al., 2010; BERMUDEZ et al., 2012).
Os principais efeitos benéficos descritos na literatura associado ao uso de
probióticos incluem a síntese de vitamina B, inibição do crescimento de bactérias
patógenas, diminuição do pH intestinal, diminuição dos níveis de colesterol, proteção
contra infecções gastrointestinais, estimulação da peristalse e melhora da resposta

imunológica com regulação do metabolismo, hematopoese, inflamação e imunidade
(ROY & TRINCHIERI, 2017).
Esses microrganismos vivos apresentam implicações positivas sobre a
toxicidade do tratamento antitumoral, substanciando os efeitos adversos associados
ao tratamento do câncer. Os probióticos são organismos benéficos vivos e estes que
podem estabelecer um meio saudável para o sistema intestinal, muitos já conhecem
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o papel preventivo dos probióticos nos riscos associados ao câncer de colorretal

(KUMAR, 2015).
A utilização dos probióticos em pacientes oncológicos ainda é um mistério,
algumas sociedades contraindicam utilização, porém já se encontram bem
estabelecido seus efeitos no tratamento de doenças inflamatórias intestinais, diabetes
mellitus, diarreia e constipação. Atualmente vários estudos vêm demonstrando a
eficácia de uma terapia com microrganismos em pacientes oncológicos, com isso a
aplicabilidade de culturas de probióticos pode ser viável no durante o tratamento
antineoplásico, quando aplicada corretamente.
Com isso observa-se que a maioria dos estudos apresenta segurança de
aplicabilidade, ou seja, torna-se como de grande potencial a sua utilização na
alimentação do paciente oncológico, visto os inúmeros benefícios já observados em
diversas pesquisas. O presente estudo tem como objetivo avaliar a aplicabilidade da
suplementação de probióticos em pacientes oncológicos, especificando avaliar sua
segurança, incentivar sua aplicabilidade, bem como fortalecer as pesquisas sobre

probióticos para pacientes oncológicos.
A adição de probióticos em planos alimentares aplicados nas diferentes fases
do paciente oncológico, visa potencializar os efeitos associado à sua utilização, bem
como incentivar a utilização dos mesmos nas diferentes etapas do tratamento do
paciente oncológico
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa que teve
como intuito identificar, selecionar e avaliar criticamente as publicações que são
significantes, mostrando evidências acerca da eficiência, eficácia e segurança da
suplementação dos probióticos em pacientes oncológicos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa que teve

como intuito identificar, selecionar e avaliar criticamente as publicações que são
significantes, mostrando evidências acerca da eficiência, eficácia e segurança da
suplementação dos probióticos em pacientes oncológicos.
A revisão foi realizada de Agosto até Novembro de 2021, tendo como base
estudos científicos indexados em bancos de dados eletrônicos como: Scientific
Electronic Library Online (SciELO), Pubmed, ASCO Publications, com a finalidade de
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encontrar estudos publicados no período de 2010 a 2021. Os descritores utilizados

foram: Neoplasm and Cancer Symptoms and Probiotics. A pesquisa utilizou como
base de pesquisa os títulos Neoplasias, Probióticos e Câncer, onde foramencontrados
837 estudos relacionados. Após a pesquisa de literatura, procedeu-se à seleção dos
estudos, e esta deu-se utilizando os critérios de inclusão e exclusão. Entre os critérios
de inclusão estavam as publicações que abordassem o tema de câncer,
suplementação com probióticos, na faixa etária de adultos e idosos, de ambos os
sexos, disponíveis em português, inglês e espanhol que fossem classificados como
estudos clínicos randomizados, metanálises e revisões sistemáticas. Já o critério de
exclusão eram pesquisas que não se encontrassem condizentes com a proposta do
estudo, contivessem em sua amostra pacientes em cuidados paliativos, que não
contemplassem a faixa etária e em demais idiomas.
Dentre os estudos selecionados, 20 foram classificados como favoráveis à
pesquisa, sendo destacados as pesquisas de maior atualidade e maior relevância.
Tabela 1– Fluxograma da pesquisa
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Probióticos e seus benefícios

Hoje, já se sabe que a microbiota intestinal é composta por de trilhões de
microrganismos de mais de 400 espécies diferentes, constituindo-se em um
ecossistema de muita alta complexidade, que abriga bactérias benéficas, saprófitas e
patogênicas em harmonia. Embora a composição da microbiota intestinal seja variável
em organismos saudáveis, ela poderá ser alterada por diferentes fatores, como a
alimentação, o uso de fármacos antibióticos, as doenças, o estresse, as drogas, a
quimioterapia, o estado fisiológico, do envelhecimento, entre outros (HOLZAPFEL &
SCHILLINGER, 2002).
Observa-se que a maioria dos microrganismos que fazem parte da microbiota
humana se localizam no trato gastrointestinal (TGI). A densidade bacteriana presente
em todo sistema aumenta significamente no sentido distal, em particular no intestino

delgado distal e no cólon (estômago: 101 -103 UFC/ml; duodeno: 101 -103 UFC/ml;
jejuno/íleo: 104 -107 UFC/ml e cólon: 1011 -1012 UFC/ml), sendo que em adultos
saudáveis, com a microbiota estável, o número de bactérias anaeróbias é cerca de 10
a 1000 vezes superior às bactérias aeróbias, estando entre os gêneros mais comuns
de bactérias anaeróbias as Bifidobacterium, Clostridium, Bacteroides e Eubacterium,
já no que se refere às bactérias aeróbias destacam-se a Escherichia, Enterococcus,
Streptococcus e Klebsiella (HARA & SHANAHAN, 2007).
Segundo Oliveira et al. (2002) a seleção de bactérias probióticas deve ter como
base diferentes critérios como o gênero, a origem que deve ser humana, a estabilidade
frente aos ácidos e aos sais biliares do trato gastrointestinal, a capacidade de fixar-se
à mucosa intestinal, ter capacidade de colonizar-se ao menos temporariamente o trato
gastrintestinal humano, a capacidade de gerar compostos antimicrobianos e a
atividade metabólica no intestino grosso.

Vários estudos mostram os benefícios atribuídos ao consumo de probióticos,
no entanto os únicos com fundamentos científicos definidos são: a preservação da
integridade intestinal e diminuição dos efeitos das doenças intestinais, tai como
diarreia infantil por rotavírus (PROTIC et al., 2005), diminuição da diarreia associada
ao uso de antibióticos, proteção contra doenças intestinais inflamatórias e colite
(KARIMI et al., 2005), redução da gravidade da hepatopatia alcoólica experimental
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(STRAUSS & CALY, 2003), inibição da colonização gástrica com Helicobacter pylori

relacionada à gastrite, úlcera péptica e câncer gástrico (CANDUCCI et al., 2000).
Existem ainda evidências de que o uso de probióticos estimule a resposta
imunológica, na modulação de reações alérgicas, na melhoria da saúde urogenital de
mulheres, auxiliam na redução dos níveis plasmáticos de lipídeos e ainda promovam
a digestão da lactose em indivíduos com intolerância e reduz o risco de
desenvolvimento de câncer principalmente o de cólon (CUPPARI, 2005).

3.2 Probióticos e câncer

Segundo Zhu (2011) o microbioma humano é uma comunidade complexa de
microrganismos quem reside no organismo humano e se distribuem-se pelos tratos
gastrintestinal, respiratório e genito-urinário, sendo esta distribuição dependente de
um conjunto de fatores, tais como a umidade, acidez, temperatura e disponibilidade
de nutrientes no meio em que hospedam.

A maioria dos probióticos é constituída de bactérias ácido láticas gram-positiva,
geralmente de catalase-negativa, que crescem em pequenas concentrações de
oxigênio. Os probióticos incluem espécies de bactérias ácido-láticas dos gêneros
Lactobacillus,

Bifidobacterium,

Enterococos,

Lactococcus,

Leuconostoc,

Pediococcus, SporoLactobacillus e Streptococcus; espécies não ácido-láticas, tais
como, Bacillus cereus, Escherichia coli e Propionibacterium freudenreichii; e as
leveduras Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces boulardii (COPPA et al.,
2004).
De acordo com Saad (2006) a microbiota intestinal humana desempenha um
importante papel no normal intestinal e a homeostasia desta microbiota pode ser
influenciada por diferentes fatores endógenos e exógenos, tais como a alimentação,
o sedentarismo, a idade, antibioticoterapia pregressa ou recorrente, doenças
hepáticas e renais e bem como a própria vacinação. A suplementação da dieta com

probióticos, prebióticos e simbióticos contribui para restabelecer o equilíbrio da
microbiota intestinal (SAAD, 2006; BERMSTEIN & SHANAHAN, 2008).
De acordo com Paschoal et al. (2015) que diz que para ser considerado
probiótico cada cepa de bactéria deve estar em concentração (108 -1010 por dia).
Conforme Gupta (2011) os mecanismos de ação dos probióticos podem variar
de acordo com a estirpe ou combinação de diferentes estirpes, a presença de
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prebióticos, bem como a fase de desenvolvimento da patologia em que o probiótico é

administrado. Os mecanismos de ação pelos quais os probióticos agem, não estão
completamente esclarecidos, mas, de um modo geral, dividem-se em três categorias
distintas: a atividade antimicrobiana, o reforço da função barreira intestinal e a
estimulação e modulação do sistema imunológico do hospedeiro.
A utilização de probióticos é cada vez mais aceita pela comunidade científica,
devido aos seus inúmeros benefícios relatados. Estes microrganismos vêm
demonstrando inúmeras eficácias no controle de diversas patologias como infecções
gastrintestinais, no estímulo da motilidade intestinal, melhora na absorção de
determinados nutrientes e da intolerância à lactose, na diminuição dos níveis de
colesterol, possíveis efeitos anticarcinogênicos e estimulam o sistema imunológico
(GUARNIER et al., 2012).
Os probióticos podem eliminar e/ou diminuir microrganismos patogénicos por
diferentes métodos, sendo proposta que a modulação da microbiota intestinal pelos
probióticos ocorre através de um mecanismo de exclusão competitiva, que interfere a

colonização da mucosa por microrganismos patogénicos. A competição pelos locais
de adesão, nutrientes e fontes energéticas, impedem a colonização e subsequente a
produção de toxinas e invasão das células epiteliais (SAAD, 2006; RIEDER et al.,
2012).
Como resultados do seu metabolismo e fermentação, os probióticos produzem
substâncias com propriedades bacteriostáticas as chamadas bacteriocinas, além de
peróxido de hidrogênio e ácidos orgânicos, principalmente a síntese de ácidos graxos
de cadeia curta (AGCC). Como consequência, ocorre uma diminuição do pH intestinal,
tornando o ambiente desfavorável ao crescimento e desenvolvimento de
microrganismos patogênicos (RIEDER et al., 2012).
De acordo com Bermudez et al. (2012) a barreira intestinal é um importante
mecanismo de defesa, que permite proteção e manutenção e a integridade epitelial,
ou seja, este mecanismo é assegura-se por diferentes fatores, como a camada de

mucosa, a secreção de cloretos e água, as células epiteliais e as células do sistema
imunológico. Os mecanismos pelos quais os probióticos podem interferir na função de
barreira intestinal ainda não estão totalmente esclarecidos, porém, pensa-se que o
mesmo esteja relacionado com a produção de muco ou com a expressão das
proteínas de junção das células epiteliais.
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A integridade da microbiota intestinal é mantida, em parte, pelas mucinas, que

são macromoléculas glicosiladas, secretadas pelas células caliciformes e constituem
o componente principal proteico da camada de mucosa, que se apresenta como
primeira barreira de proteção de agir como agente lubrificante (PHILLIPSON et al.
2008).
Alguns probióticos apresentam a capacidade de restabelecer os níveis de
mucinas intestinais, já estudos in vitro revelaram que algumas bactérias do gênero
Lactobacillus, aumentam a expressão de mucina presente em culturas células
tumorais humanas intestinais, principalmente as Caco-2 e as HT29. A função de
barreira intestinal também é modulada pelas proteínas tight junctions (TJ). As
proteínas das TJ são principalmente as ocludinas e claudinas que se encontram na
zona apical, permitindo a ligação entre duas células adjacentes e impedindo assim a
passagem de substâncias (HOWARTH & WANG, 2013).
Vários

estudos

têm

descrito

que

os

probióticos

apresentam

efeito

imunoestimulador tanto em animais quanto também em humanos, mesmo assim

apesar de ainda não serem completamente esclarecidos os mecanismos, pensa-se
que este efeito pode estar associado a capacidade dos probióticos interagirem com
as placas de Payer, presentes no intestino., que através desta interação resulta a
estimulação dos linfócitos B, a produção de IgA, com a migração de linfócitos T para
intestino. Por outro lado, também tem sido demonstrado, que os probióticos favorecem
a atividade fagocitária inespecífica dos macrófagos alveolares, sugerindo uma ação
sistêmica, por secreção de mediadores, que estimulam o sistema imunológico
(SOUZA et al., 2010, BERMUDEZ et al., 2012).
Atualmente, evidenciou-se que a microbioma intestinal, modula a resposta à
terapia do câncer e susceptibilidade a efeitos colaterais tóxicos, estando envolvida
também na iniciação, progressão e disseminação do câncer tanto nas barreiras
epiteliais quanto nos tecidos estéreis. As evidências atuais revelam que a indicação
de

suplementação

de

probióticos

é

segura

mesmo

para

pacientes

imunocomprometidos.

3.3 Suplementação de probióticos no paciente oncológico: o que nós sabemos?

Durante uma revisão sistemática realizada pela Associação Multinacional de
Cuidados de Suporte no Câncer (MASCC) e pela

Sociedade Internacional de
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Oncologia Oral (ISOO), na definição de diretrizes para prática clínica sobre o uso de

agentes para a prevenção e tratamento da mucosites gastrointestinal, sugere-se o uso
dos probiótico pertencentes ao gênero Lactobacillus spp. Se mostra benéfico para a
prevenção da diarreia induzida pela quimioterapia ou radioterapia em pacientes com
tumores pélvicos (HAMAD et al., 2013; VAN DEN NIEUWBOER et al., 2015). No
entanto, a utilização de probióticos em pacientes imunossuprimidos apresenta-se
questionável, devido à existência na literatura de bacteremia associada à sua
suplementação, sendo a principal hipótese atribuída a translocação bacteriana
intestinal, podendo ocasionar sepse.
De acordo com Van Den Nieuwboer et al. (2015), a segurança do uso de
probióticos ou simbióticos foi avaliada em pacientes imunossuprimidos em
comparação a um grupo controle, onde foram avaliados 57 estudos, com amostra de
4.914 pacientes (aproximadamente 2.500 para cada grupo), com isso os autores
concluíram que não houve efeitos colaterais derivados da administração de
probióticos, onde dois desses estudos, os probióticos foram usados durante o período

perioperatório de cirurgias colorretais. Observou-se que seu uso foi associado a uns
menores índices de infecções pós-operatórias, sepse ou bacteremia sendo as cepas
mais utilizadas o Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium longum. Em uma grande
porcentagem dos estudos, a cepas não foram definidas e as dosagens foram
insuficientes. Esta revisão conclui que os probióticos podem ser usados com
segurança em pacientes imunossuprimidos (VAN DEN NIEUWBOER et al., 2015).
Os principais efeitos benéficos descritos na literatura associado ao uso de
probióticos incluem a síntese de vitamina B, inibição do crescimento de bactérias
patógenas, diminuição do pH intestinal, diminuição dos níveis de colesterol, proteção
contra infecções gastrointestinais, estimulação da peristalse e melhora da resposta
imunológica com regulação do metabolismo, hematopoese, inflamação e imunidade.
Observando que aproximadamente 80% das células do sistema imunológicos
encontram-se ao longo da mucosa intestinal, os probióticos têm um papel fundamental

na modulação da resposta imunológica tanto inata quanto adaptativa, através da
estimulação da fagocitose e citotoxicidade das células natural killer e melhora da
diferenciação dos linfócitos T helper, também se observa que micróbios influenciam,
além disso, a defesa imunológica da mucosa através do crescimento da resposta
imunológica inata e interfere no equilíbrio da resposta inflamatória por regulação da
exposição de citocinas pró e anti-inflamatórias (ROY & TRINCHIERI, 2017).
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Esses microrganismos vivos apresentam implicações positivas sobre a

toxicidade do tratamento antitumoral, substanciando os efeitos adversos associados
ao tratamento do câncer. Os probióticos são organismos benéficos vivos e estes que
podem estabelecer um meio saudável para o sistema intestinal, muitos já conhecem
o papel preventivo dos probióticos nos riscos associados ao câncer de colorretal
(KUMAR, 2015).
Pesquisas in vitro comprovaram que a parede celular das bactérias ácidos
lácticas pode interagir com aminas heterocíclicas, como também, reprimir o acúmulo
de enzimas fecais mutagênicas e sais biliares secundários, compreendidos na
carcinogênese, estabelecendo peptídeos com função antioxidantes diminuindo a
concentração de radicais livres, podendo levando a diminuição do estresse oxidativo
no lúmen, dificultando ou protelando o surgimento do câncer colorretal. Embora os
resultados sejam promissores, mais análises deverão ser realizadas para estabelecer
fidedignamente os efeitos associados ao probióticos, bem como instituir o papel da
microbiota no desenvolvimento e crescimento do câncer com o intuito de estabelecer

finalidades terapêuticas (GARCÍA-CASTILLO et al., 2016).
Shu et al. (2020) indicaram que o uso de probióticos diminuiu o risco de
mucosite oral grau ≥3 (RR = 0,66, IC 95% = 0,54-0,81, P <0,0001), bem como todos
os outros graus (RR = 0,83, IC 95% = 0,72 -0,97, P = 0,02), não houve diferença
significativa entre probióticos e placebo para a taxa de conclusão da terapia do câncer
(RR = 1,14, IC 95% = 0,65-2,00, P = 0,64). No mesmo estudo a análise indicou que o
uso de probióticos não foi estatisticamente significativo para pacientes que receberam
quimiorradioterapia concomitante (RR = 0,52, IC 95% = 0,26-1,04, P = 0,07). Em
conclusão, os probióticos podem reduzir a incidência e mitigar a gravidade da
mucosite oral induzida pela terapia do câncer.
Na pesquisa de Lin & When (2020), 23 estudos randomizados e controlados
com placebo (N = 2570 participantes) foram incluídos na avaliação de eficácia. A
incidência de todas as diarreias (razão de risco [RR] 0,16; intervalo de confiança de

95% [IC] 0,51-0,73), diarreia grau ≥ 3 (RR 0,36; IC 95% 0,18-0,72) e diarreia grau ≥ 2
(RR 0,65; IC 95% 0,54-0,78), mas não aquele da diarreia de grau ≤ 2 (RR 1,07; IC
95% 0,95-1,21), foi significativamente reduzido nos probióticos em comparação com
os grupos de placebo. Nenhum aumento significativo na incidência de eventos
adversos foi encontrado no grupo de probióticos, embora quatro estudos relataram
uma variedade de eventos adversos. Os mesmos autores concluíram que os
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 115718-115738 dec. 2021 ISSN: 2525-8761

219

probióticos

podem

prevenir

a

diarreia

induzida

por

quimiorradioterapia,

particularmente a diarreia de alto grau.
No estudo feito por Cruz et al. (2020), os resultados mostraram efeitos positivos
dos probióticos e simbióticos na prevenção do câncer colorretal, sendo os principais
mecanismos identificados, as alterações na composição e atividade metabólica da
microbiota intestinal; redução da inflamação; indução da apoptose e inibição do
crescimento do tumor; modulação de respostas imunes e proliferação celular; função
aumentada

da

barreira

intestinal; produção

de

compostos

com

atividade

anticarcinogênica; e modulação do estresse oxidativo. No fim os autores relatam
que os probióticos ou simbióticos podem ajudar a prevenir o câncer colorretal, mas
estudos mais aprofundados em humanos serão necessários para melhor informar a
prática clínica da suplementação.
No que concerne o estudo realizado por Miarons, Roca & Salva (2020), as taxas
de incidência de diarreia foram de 3,2% -39,1% nos grupos de intervenção e 6,7% 60,9% nos grupos de controle, enquanto as taxas de incidência de infecção foram de

11,1% -22,7% nos grupos de intervenção e de 17,3% -28,7% nos grupos de controle.
No fim os pesquisadores definem que os Pró-, pré- e simbióticos podem ser
potencialmente eficazes na redução de complicações associadas à quimioterapia,
radioterapia e cirurgia em pacientes com câncer
No que se refere a pesquisa de Doppalapudi, Vundavalli & Prabhat (2020), 86
pacientes foram incluídos na análise final e houve uma redução estatisticamente
significativa na média de Candida spp. Contagens (UFC / ml) após a intervenção em
todos os três grupos (P = 0,000) e reduções significativas identificadas nos grupos de
probióticos e de terapia combinada. Além da redução na Candida albicans, uma
diminuição significativa na Candida glabrata e Candida tropicalis foi observada após
o uso de probióticos em comparação com outros grupos. O presente estudo sugere
que as bactérias probióticas foram eficazes na redução de Candida spp oral, o que
pode ser recomendado sozinho ou em combinação com agentes antifúngicos

tradicionais para a redução eficaz de Candida oral em pacientes com radioterapia de
cabeça e pescoço.
Já em relação a meta-análise realizada por Chen, Wen & Zhao (2020) queinclui
6 estudos envolvendo um total de 803 pacientes, foi observado que a incidência de
infecção pós-operatória total (razões ímpares (OR) 0,31, intervalo de confiança de
95% (IC) 0,15-0,64, I 2 = 0%), infecção de sítio cirúrgico (OR 0,62, IC 95% 0,39Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 115718-115738 dec. 2021 ISSN: 2525-8761
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0,99, I 2 = 0%). Os autores concluíram que os probióticos são benéficos para prevenir

infecções pós-operatórias, incluindo infecção pós-operatória total, infecção de sítio
cirúrgico, pneumonia, infecção do trato urinário e septicemia em pacientes com câncer
colorretal.
Segundo a revisão sistemática de Rodriguez – Arrastia et al. (2021), dezessete
estudos (85%) revelaram resultados predominantemente positivos ao usar probióticos
para reduzir a incidência de efeitos colaterais relacionados ao tratamento em
pacientes oncológicos, enquanto três estudos (15%) não relataram nenhum impacto
em seus achados. Este estudo lança alguma luz sobre a importância da quimioterapia
e da radioterapia na alteração da composição da microbiota intestinal, onde as cepas
probióticas podem desempenhar um papel importante na prevenção ou mitigação dos
efeitos colaterais relacionados ao tratamento.
No estudo piloto de Pelegrini et al. (2020), que consistiu na administração de
uma dieta enriquecida com probióticos em pacientes sobreviventes de câncer de
mama foram observados que após 2 meses de administração de probióticos, o

número de espécies bacterianas (P = 0,01) e a diversidade bacteriana avaliada com
o índice Chaol (P = 0,004) aumentaram significativamente; nenhuma variação
significativa foi detectada após dieta isolada. A razão Bacteroidetes/Firmicutes
diminuiu significativamente no grupo de intervenção e aumentou nos controles (P =
0,004). Reduções significativas de peso corporal, índice de massa corporal, glicemia
de jejum e avaliação do modelo de homeostase da resistência à insulina foram
identificadas em T4 em ambos os grupos; no grupo de intervenção, a circunferência
da cintura (P = 0,012), a relação cintura-quadril (P = 0,045) e a insulina em jejum (P =
0,017)

também

diminuíram

significativamente.

Os

probióticos

influenciaram

positivamente a microbiota intestinal e melhoram os parâmetros metabólicos e
antropométricos em comparação com uma dieta baixa nestes compostos.
Brasiel et al. (2020) a partir de uma busca estruturada, descobriram 34 artigos
originais e os submeteram a uma análise de risco de viés usando a ferramenta

SYRCLE. Os estudos mostram uma grande diversidade de modelos, a maioria foi
realizada em ratos (55,8%) e utilizou a 1,2 dimetilhidrazina como fármaco indutor da
carcinogênese colorretal (61,7%). A grande maioria dos estudos investigou as cepas
de Lactobacillus (64%) e Bifidobacterium (29,4%). Vinte e seis (86,6%) estudos
encontraram redução significativa de lesões ou tumores nos animais que receberam
probióticos. A principal limitação metodológica foi a quantidade insuficiente de
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informações para a reprodutibilidade adequada dos ensaios, o que indicava alto risco

de viés devido à caracterização incompleta do desenho experimental. Observa-se
assim que

diferentes cepas de probióticos apresentaram efeito anticancerígeno,

reduzindo o desenvolvimento de lesões e tumores intestinais, atividade antioxidante e
imunomoduladora e redução de enzimas bacterianas fecais.
Segundo Yoon et al. (2021) não houve efeitos significativos que apoiem o uso
de um probiótico para melhorar a função intestinal em pacientes após a reversão da
ileostomia. No entanto, a administração de probióticos mostrou tendências de
melhorias em algumas medidas da função intestinal da subescala, sugerindo que mais
estudos podem ser necessários.
No que condiz com a pesquisa realizada por Darbandi et al. (2020) que contou
com um

total de 21 ensaios clínicos, envolvendo 1831 pacientes submetidos à

cirurgia colorretal eletiva. De acordo com os resultados do presente estudo, os
probióticos podem diminuir significativamente os fatores inflamatórios, os efeitos
colaterais da quimioterapia, a diarreia grave, as complicações infecciosas pós-

operatórias e a duração da antibioticoterapia; mudar a microbiota fecal em favor de
Actinobacteria; e alterar a microbiota do tecido tumoral (p <0,05). Com base na
presente revisão, o uso pré-operatório de pró / simbióticos como profilaxia para
pacientes com câncer colorretal pode melhorar os resultados clínicos. Dados mais
detalhados sobre os tipos de espécies probióticas e a dose de consumo ideal de pró
/ simbióticos devem ser levados em consideração em futuros estudos.
Kazmierczak et al. (2020) observaram um aumento na concentração de
albumina sérica significativamente maior no grupo Lactobacillus plantarum 299v
(Lp299v) do que no grupo placebo no ponto final (p = 0,032). Além disso, as mudanças
na frequência de vômitos e flatulência foram significativamente reduzidas na semana
4 em comparação com a linha de base no grupo Lp299v (p = 0,0117). A melhora da
qualidade de vida foi observada em ambos os grupos; entretanto, sem diferenças
estatisticamente significantes entre os grupos analisados (p> 0,05), demonstramos

assim, que a administração de Lp299v em pacientes com câncer recebendo nutrição
enteral domiciliar pode melhorar os parâmetros laboratoriais, predominantemente a
concentração de albumina, porém, em geral, não tem impacto no estado nutricional,
além disso, pode reduzir os sintomas gastrointestinais relacionados à nutrição
enteral; não obstante, a melhoria da qualidade de vida pode ser o resultado da
nutrição enteral e não o efeito da administração de Lp299v.
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Segundo a revisão sistemática de Amitay et al. (2020) a administração

perioperatória de probióticos / simbióticos foi associada a menor incidência de
infecção (odds ratio [OR] = 0,34, P <0,001), menor incidência de diarreia (OR = 0,38,
P <0,001), retorno mais rápido à função intestinal normal (diferença média [MD] -0,66
dias, P <0,001), menor uso de antibióticos no pós-operatório (MD -0,64 dias, P
<0,001), menor incidência de septicemia (OR = 0,31, P <0,001) e menor tempo de
internação (MD -0,41 dias, P = 0,110). Os resultados apoiam a hipótese de que a
administração perioperatória de probióticos / simbióticos em curto prazo, que são
fáceis de administrar, têm poucos efeitos colaterais e são de baixo custo em
comparação com as alternativas, pode ajudar a aliviar os sintomas gastrointestinais e
complicações pós-operatórias entre os pacientes com câncer colorretal, menor
incidência de diarreia (OR = 0,38, P <0,001), retorno mais rápido à função intestinal
normal (diferença média [MD] -0,66 dias, P <0,001), menor uso de antibióticos pósoperatórios (MD -0,64 dias, P <0,001), menor incidência de septicemia (OR = 0,31, P
<0,001) e menor tempo de internação (MD -0,41 dias, P = 0,110). Os resultados

apoiam a hipótese de que a administração perioperatória de probióticos / simbióticos
em curto prazo, que são fáceis de administrar, têm poucos efeitos colaterais e são de
baixo custo em comparação com as alternativas, pode ajudar a aliviar os sintomas
gastrointestinais e complicações pós-operatórias entre os pacientes com câncer
colorretal.
Conforme o estudo de Xu et al. (2020) não foram observadas diferenças
significativas entre os grupos no estado nutricional e complicações. As concentrações
de proteína C reativa foram menores no grupo de ecoimunonutrição enteral do que no
grupo de nutrição enteral no 7º dia pós-operatório (p <0,001) e as concentrações de
CD4 + foram significativamente maiores (p = 0,01). O grupo de ecoimunonutrição
enteral teve um tempo significativamente menor para os primeiros flatos do que o
grupo de nutrição enteral (p = 0,03). O estu a do afirma que a ecoimunonutrição enteral
pós-operatória precoce melhorou significativamente a função imunológica, reduziu as

respostas inflamatórias e promoveu a recuperação da função intestinal em pacientes
com câncer gástrico submetidos à gastrectomia.
No que concerne a pesquisa de Zeng et al. (2021), revisão sistemática reuniu
dezenove artigos de alta qualidade foram incluídos, envolvendo 1975 pacientes. Em
comparação com o grupo de controle, o grupo pró / simbióticos reduziu o total de
infecções pós-operatórias ((odds ratio) OR = 0,28, 95% (intervalo de confiança) IC:
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0,20; 0,39, p <0,0001), que incluiu infecções de sítio cirúrgico(SSI) (OR = 0,43, IC

95%: 0,31; 0,58, p <0,0001) e infecções de sítio não cirúrgico (não SSI) (OR = 0,28 IC
95%: 0,20; 0,39, p <0,0001). O que é mais, em aspectos de fatores
inflamatórios, disbiose intestinal,

complicações

não

infecciosas

e

sintomas

sistêmicos, o grupo de tratamento foi melhor do que o grupo de controle. No entanto,
não houve diferenças nas infecções perineais (OR = 0,45, IC 95%: 0,13; 1,50, p =
0,1933), infecções celíacas (OR = 0,54, IC 95%: 0,11; 2,66, p = 0,4471), ou inflamação
sistêmica incidência de síndrome de resposta (SIRS) (OR = 0,63, IC 95%: 0,31; 1,30,
p = 0,2139), etc. Não houve diferenças na intervenção (probióticos ou simbióticos),
tipo de cepa (probióticos multistrain ou não multitrain) e tempo de intervenção
(administração no pré-operatório ou pré e pós-operatório).
Já em relação a revisão sistemática de Wan Mohd Kamaluddin et al. (2020) a
pesquisa inicial recuperou 774 artigos. Destes, apenas cinco artigos foram incluídos
na síntese qualitativa. Dois dos cinco artigos foram posteriormente analisados para
síntese quantitativa em meta-análise. A síntese qualitativa encontrou quatro

probióticos que exibiram potenciais efeitos terapêuticos na carcinogênese oral,
incluindo Acetobacter syzygii, AJ2, Lactobacillus plantarum e Lactobacillus salivarius
REN. Entre eles, a aplicação de L. salivarius REN resultou em um risco 95% menor
de desenvolver câncer bucal (p <0,05). Sabe-se que os probióticos têm potencial para
inibir a carcinogênese oral, corroborando a hipótese do estudo. A capacidade de L.
salivarius REN em inibir o desenvolvimento de câncer oral sugere que esta bactéria
pode ser um potencial agente inibidor contra a carcinogênese oral.
Xia et al. (2021) identificou que os valores da incidência de 0, 1, 2, 3 e 4 graus
de Mucosite Oral (MO) no grupo placebo e no grupo do coquetel probiótico foram
relatados como sendo 0, 14,7, 38,2, 32,4 e 14,7% e 13,9, 36,1, 25, 22,2 e 2,8%,
respectivamente. Além disso, os pacientes do grupo do coquetel probiótico
apresentaram uma diminuição na taxa de redução de CD3 eCD3+ Células T (75,5%
vs.

81%, p <0,01),

células T CD4 + (64,53%

vs.

79,53%, p <0,01)

e

células T CD8 + (75,59 vs. 62,36%, p <0,01) comparadas ao grupo placebo. No
modelo de rato, o coquetel probiótico pode melhorar a gravidade da MO, diminuiu a
resposta inflamatória, melhora a apoptose celular e permeabilidade intestinal e
restaura a estrutura da microbiota intestinal à normalidade.
Segundo a pesquisa de Wierzbick et al. (2021) que incluiu 457 pacientes. A
mediana da idade dos pacientes foi de 65,4 anos e eles foram caracterizados pelo
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valor mediano do IMC: 23,8 kg / m 2 A pesquisa na literatura revelou que a

administração de probióticos / simbióticos melhorou a microbiota entérica,
aumentando a abundância de bactérias benéficas, como Lactobacillus, Eubacterium,
Peptostreptococcus, Bacillus e Bifidobacterium , e diminuiu a abundância de bactérias
potencialmente

nocivas,

como Fusobacterium,

Porphyromonas,

Pseudomonas e Enterococcus. Além disso, a intervenção probiótica / simbiótica
melhorou a liberação de antimicrobianos, a permeabilidade intestinal e a função de
junção estanque em pacientes com câncer de colorretal.
Dizman et al. (2021) observaram que um total de 20 pacientes foram
randomizados. Bifidobacterium animalis, o ingrediente ativo do suplemento de
probióticos atingiu níveis detectáveis em todos os pacientes no braço suplementado
com probióticos versus dois pacientes no braço com restrição de probióticos. A taxa
de benefício clínico foi semelhante nos braços suplementados com probióticos versus
grupos restritos à probióticos (70% versus 80%, p = 0,606). A análise linear
discriminante (LDA) análise do tamanho do efeito dos dados de abundância do

MetaPhIAn2 previu 25 espécies enriquecidas, demonstrando uma pontuação LDA> 3
em benefício clínico ou nenhum benefício clínico. Em pacientes com benefício clínico
vs. Nenhum benefício clínico), Barnesiella intestinihominis e Akkermansia muciniphila
foram significativamente mais abundantes (p = 7,4 × 10 A taxa de benefício clínico foi
semelhante nos braços suplementados com probióticos versus grupos restritos à
probióticos (70% vs 80%, p = 0,606). Este é o primeiro estudo prospectivo
randomizado que demonstra a modulação do microbioma intestinal com um probiótico
no câncer de células renais metastático.
Embora os resultados sejam promissores para poder usar probióticos com
seguridade, varias limitações são observadas, visto as baixas definições das doses
terapêuticas, variabilidade microbiologia das cepas, tipo de efeito relacionado a cada
microorganismo, tempo de utilização, além disso alguns estudos indiciam técnicas
invasivas como a coleta de amostras de tecido instestinal para comparação de quais

cepas estão em elevação e/ou diminuição no cólon, o que pode não ser viável, devido
ao alto custo do procedimento, bem como a dificuldade de isolar e fornecer algumas
cepas, o devem ser bem estabelecidos para uma melhor resposta ao 225ratamento.
O que se sabe é que o consumo deve ser diário, por meio da alimentação e
suplementos dietéticos, em proporções suficientes para trazer vantagens ao
hospedeiro (VIANA; TOSTES & MOREIRA, 2016).
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4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, concluímos que os probióticos apresentam significativos
resultados promissores para sua utilização nos pacientes oncológicos, ainda mais nos
que apresentam cânceres gastrointestinais e colorretais. Porém salienta-se que mais
estudos deverão ser realizados a fim de promover maior seguridade na prescrição
como suplementação, bem como estabelecer novas pesquisas que fomentem ainda
mais a comunidade científica, visto a dificuldade de estabelecer quais cepas estão em
deficiência no cólon, definir qual método de análise padrão ouro para classificar as
cepas alteradas, bem como o desenvolvimento de novas cepas que poderão ser
utilizadas como suplementação.
Concluímos também que as entidades de maior renome, contraindicam a
utilização, visto a dificuldade de estabelecer qual eficácia e seguridade de inúmeras
cepas, quais os possíveis efeitos adversos relacionados, bem como as principais vias
metabólicas estimuladas corrretamente.
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RESUMO: O estudo aborda uma revisão sobre os efeitos psicológicos oriundos do uso
de compostos psicoativos da maconha durante o período gestacional e de lactação,
acometendo crianças e adolescentes. Esses efeitos incluem alterações no
desenvolvimento cerebral durante o período fetal e pós-natal, ocasionando variações
mentais e psicológicas. Além disso, o estudo apresenta um aumento do risco de
depressão e hostilidade materna. A elevação do uso medicinal e recreativo da
maconha evidencia a importância de se compreender com maior aprofundamento os
efeitos desta na saúde populacional. A revisão sistemática da literatura foi realizada a
fim de se entender melhor os efeitos a curto, médio e longo prazo da exposição indireta
à maconha na função psicocomportamental em crianças de 1 a 11 anos de idade. Os
resultados dos estudos apresentam menores domínios neuropsicológicos e maiores
funções psicológicas e comportamentais em crianças e adolescentes. As limitações
do estudo incluem o uso simultâneo de outras substâncias, acarretando possíveis
subnotificações e resultados inconclusivos que impedem comparações entre as
análises. Portanto, conclui-se que a exposição à maconha pode serprejudicial para o
desenvolvimento e função cerebral.
PALAVRAS-CHAVE: Cannabis; Desenvolvimento Infantil; Período Gestacional;
Maconha.
ABSTRACT: This study aims to review the psychological effects caused by the usage
of psychoactive compounds of cannabis during the gestation and lactation period on
children and teenagers. These effects include developmental disorders of the brain
during the fetal and postnatal period, generating mental and psychological disorders.
Furthermore, this study presents a higher risk of depression and maternal hostility.
Giving the increase of medical and recreational cannabis use highlights the importance
of a deep comprehension about its effects on the population health. A systematic
review of the literature was performed in order to obtain a better understanding of the
short- mid- and long- term indirect cannabis exposure on the psych-behavioral function
on children from 1 to 11 years old. Studies results shows a reduction on
neuropsychological domains and an increase of psychological and behavioral function
on children and teenagers. The study limitation includes the concurrent polydrug use
leading to possible under-reporting cases and inconclusive results which restrain
comparisons between the analysis. Therefore, the study indicates that the cannabis
use can be harmful to the development and function of the brain.
KEYWORDS: Cannabis; Children Development; Gestation Period; Marijuana.
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1. INTRODUÇÃO
A cannabis é a droga ilícita mais comumente consumida no mundo1. Na
atualidade, a legalização de seu uso vêm sendo discutida em diversos países com o
intuito de sua implementação como fármaco medicinal. Com o crescente aumento da
popularidade e do consumo desta substância pela população como um todo e,
inclusive, por mulheres gestantes, torna-se importante a busca pela compreensão
aprofundada acerca dos seus efeitos2.
Dada a tendência do uso da cannabis entre a população gravídica, é notório
que seu uso possibilita implicações tanto benéficas quanto prejudiciais no
desenvolvimento fetal, visto que os primeiros estágios da gravidez apontam vários
pontos de vulnerabilidade à exposição da maconha no período gestacional. Devido ao
caráter lipossolúvel da substância, a mesma atravessa com facilidade a barreira
placentária e hematoencefálica, acumulando-se nos tecidos do feto, em especial, nos
cerebrais, acarretando em modificações no crescimento fetal, que resulta em menor

comprimento, peso e perímetro cefálico ao nascer. Entretanto seus processos e
implicações ainda não são completamente compreendidos, sendo ainda alvo de
estudos e pesquisas em andamento na atualidade2.
Em análise, mesmo a exposição à pequena dosagem de maconha, essa
podendo ocorrer pelo leite materno via amamentação, evidencia inúmeras
adversidades no desenvolvimento cerebral e cognitivo. Esses, ocasionam alterações
em diversas fases da evolução pós-natal do indivíduo, abrangendo idades entre 1 a 11
anos. O que pode resultar em danos estruturais, déficit de aprendizagem, função motora
e memória, falta de controle emocional e comportamental. Portanto, a exposição à
cannabis revela gradativamente seus potenciais efeitos nocivos no processo de
desenvolvimento infantil2.
Sendo assim, há evidências de danos a longo prazo consequentes da
exposição pré-natal em que se observa entre grupo de crianças, alterações

comportamentais oriundas de um aumento da irritabilidade, tremor e diminuição da
estabilidade emocional. Por outro lado, na população adolescente, as consequências
são observadas arduamente, já que se somam a agentes externos não controlados2.
Foi relatado também que o uso da Cannabis sativa implica em alterações
comportamentais nas mães gestantes, as quais se tornam mais suscetíveis à
situações de estresse e depressão, além de apresentarem níveis mais elevados de
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hostilidade sob a influência da droga3. Dessa forma, a revisão tem como finalidade

encontrar os efeitos psicológicos em crianças, oriundos do uso de canabinóides
durante o período gestacional.

2. METODOLOGIA

No desenvolvimento deste trabalho foi utilizado uma metodologia voltada para
pesquisa clínica denominada PICO. O interesse deste trabalho se pauta na pesquisa
acerca dos os efeitos psicológicos acometidos em crianças decorrentes do uso de
canabinóides durante o período gestacional e posterior e contínua exposição do
recém nascido via amamentação. Foi realizada uma comparação entre os efeitos
psicológicos acometidos em crianças decorrentes do uso da maconha e a não
utilização da substância durante o período gestacional. Esse grupo de estudo engloba
pré-adolescentes entre 1 a 11 anos gerados a partir de uma relação materno- infantil
comprometida pelo uso de maconha durante a gestação. Por fim, buscou-se analisar
os efeitos no desenvolvimento psicológico infantil.
A partir dessa temática, foram buscadas combinações de descritores
envolvendo palavras-chave como “cannabis” and “desenvolvimento infantil”, sendo
então identificados 97 estudos de busca bibliográfica na base de dados da Biblioteca
Virtual em Saúde, BVS. Esses então reduzidos para 18 estudos após a aplicação dos
filtros que incluem texto completo e disponível, idiomas selecionados em português e
inglês, e publicações dos últimos 5 anos. Por fim, foi colocado em análise os resumos
e os títulos dos estudos anteriormente selecionados, e assim, reduzidos a 3 artigos
para leitura e avaliação para a execução da pesquisa. O fluxograma das etapas
seguidas pode ser visualizado na Imagem 1.
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Imagem 1 – Fluxograma da seleção de artigos nas bases de dados Medline, no período de 2015 a
2020, com a temática dos descritores: Cannabis; Desenvolvimento Infantil

3. RESULTADOS

Um resumo comparativo dos autores, ano, amostra, objetivo, método e
resultados encontrados das três revisões utilizadas no embasamento deste estudo
estão sumarizados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Sumário dos Artigos obtidos pela revisão, período de 2015 a 2020, com a
temática dos descritores: Cannabis; Desenvolvimento Infantil.

Autor e
Ano
Sadhana
Dharmap
uri,
Kathleen
Miller and
Jonathan
D. Klein,
2020

Autor e
Ano
Saida R.
Sharapova,
Elyse
Phillips,
Karen
Sirocco,
Jennifer
W.
Kaminski,
Rebecca T.
Leeb,
Itália
Rolle,
2018.

Amostra

Objetivo

Método

Resultados

Jovens em idade
escolar (alunos da
10ª série, alunos
da 11ª série,
alunos da 12ª
série), alunos
negros ou afroamericanos,
hispânicos,
brancos, gays,
lésbicas,
bissexuais e
estudantes
heterossexuais.
Mulheres
grávidas e
adolescentes
tardios (> 17)

Impacto da
maconha nasaúde
da criança e do
adolescente e
implicações do uso
da maconha para a
prática pediátrica.

Revisão da
epidemiologia em
mudança do uso de
cannabis e
atualização sobre o
uso médico, vias de
administração,
maconha sintética, o
efeito da cannabis no
cérebro em
desenvolvimento,
outras consequências
sociais e de saúde do
uso e questões
relacionadas à
legalização da
maconha .

A literatura revela uma
série de problemas de
saúde associados ao
uso da maconha,
desde efeitos na
saúde física até
efeitos na saúde
mental, que podem
ocorrer ao longo do
desenvolvimento e
consequências sociais
associadas ao uso. A
saúde e o bem-estar
de crianças e
adolescentes devem
ser priorizados no
fornecimento dessas
informações. Mais
pesquisas são
necessárias sobre os
efeitos a longo prazo
da maconha e
também devem se
concentrar na
prevenção do uso
em adolescentes.

Amostra

Objetivo

Método

Crianças 1-11
anos que foram
expostas à
maconha no
período pré- natal.

Fazer uma revisão
sistemática da
literature para
examinar os efeitos
de longo prazo
da exposição prénatal à maconha na
função
neuropsicológica em
crianças de 1-11
anos.

Resultados

Havia 4 estudos nos
Artigos elegíveis (n
EUA: Práticas de Saúde = 21) em dados de sete
Materna e Projeto de longitudinais
Desenvolvimento
independentes.
Infantil (MHPCD; 1982- Algumas análises
1997) na Pensilvânia, encontradas
um estudo de cocaína apresentaram
pré-natal exposição em associações (P <0,05)
Ohio (1994- 2003), um entre exposição préestudo dos efeitos do natal à maconha e
desenvolvimento
diminuição do
de exposição pré-natal desempenho na
a substâncias em Nova memória, controle de
Jersey e Pensilvânia
impulso, resolução de
(1993-2004) e a
problemas,
Pesquisa Nacional de raciocínio quantitativo,
Saúde Materna e Infantildesenvolvimento verbal
(NMIHS; 1988-1991). e testes de análise
Os outros 3 estudos
visual; bem como maior
incluídos foram o
desempenho na
Ottawa Estudo
atenção e testes de
Prospectivo Pré-natal percepção de
(OPPS; 1978-1995) no movimento global.
Canadá; a criança
Amostras não
Estudo de
generalizáveis e
Desenvolvimento,
resultados publicados
limitados,
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Autor e
Ano
Pamela
Schuetze
Rina D.
Eiden
Craig
R. Colder
Marilyn A.
Huestis
Kenneth
E.
Leonard

Amostra

Objetivo

Método

247 díades (173
bebês expostos
à substância).

O objetivo deste
estudo foi examinar
caminhos desde os
riscos pré-natais
(incluindo estresse
materno, raiva e
uso de tabaco e
maconha) até a
reatividade e
regulação infantil
(RR) utilizando
uma amostra
diversificada e de
alto risco, que
consistia
principalmente de
mulheres jovens e
de baixa renda com
baixa escolaridade.

Meio Ambiente e
Estilo de Vida
(IDEAL; 20012008) na Nova
Zelândia; e um estudo
na Jamaica (19831990). As mulheres
foram recrutadas no
período pré natal. O
consentimento por
escrito informado foi
obtido de mulheres
interessadas e
elegíveis em sua
primeira visita ao
laboratório. As
avaliações de prénatal foram
realizadas uma vez
em cada trimestre de
gestação e aos 2 e 9
meses de idade
infantil corrigida
para prematuridade.
Foram utilizados
dados das entrevistas
maternas pré-natal e
pós-natal e do
paradigma de
regulação baseado

Resultados
impedindo a
comparação direta
das análises.
Em conclusão, este
estudo preenche
uma importante
lacuna na literatura
sobre PTE, PME e
RR infantil,
destacando o papel
do crescimento
fetal e da raiva
materna e do
estresse como
importantes
variáveis
intervenientes. Os
resultados sugerem
que intervenções
com essa amostra
de alto risco de
mães que utilizam
substâncias podem
se concentrar na
redução do estresse
durante os períodos
pré-natal e pós-

4. DISCUSSÃO

Com a recente tendência da legalização da cannabis em muitos estados norte
americanos, é notório que a propensão ao aumento do consumo, associado à
ampliação da potência da droga, a partir da sintetização de substâncias psicoativas
da maconha nos últimos anos, ressalte a importância dos estudos acerca dos efeitos
potencializadores da sua utilização1.
Primeiramente, tem-se que a reatividade do sistema regulatório no corpo
humano consiste em diferenças individuais quanto a latência e intensidade das
reações à estimulação de influências externas, bem como de mecanismos que regulam
essas reações de modo a devolver o sistema ao estado natural da forma mais eficiente
possível. Junto destas influências nos pré-natais, o uso materno de substâncias
tóxicas legais, como álcool e cigarro, e ilegais como a maconha, são fatores de risco
primários e de alto impacto para o baixo desenvolvimento fetal, atingindo
especialmente mulheres jovens e de renda e escolaridade inferiores3.
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O uso de cannabis medicinal está em expansão entre mulheres gestantes por
uma série de razões. Seu uso está ligado, majoritariamente, ao tratamento de náusea,
fora sua utilização para tratar falta de apetite, dor, insônia ou transtornos do humor1.
Por outro lado, em oposição à um recurso terapêutico, aponta-se que a exposição à
maconha feita por mulheres gestantes as deixa mais propensas ao estresse e
depressão podendo até apresentar níveis elevados de raiva. Dessa forma, tem sido
relatado altos níveis de hostilidade em usuários de maconha ou alterações em seu
comportamento2.
As alterações comportamentais em crianças têm sido associadas fortemente
às modificações da auto-regulação2, ou seja, a habilidade de controlar e modular a
cognição, emoções e comportamento para cumprir objetivos em determinado
contexto4. Dessa forma, pode ser feita uma associação dos níveis de estresse e raiva
maternas durante e após a gravidez, comprometendo o desenvolvimento
comportamental infantil. O uso da
maconha também desencadeia, frequentemente, problemas de saúde

associados ao desenvolvimento fetal, visto que canabinóides exógenos contendo THC
atravessam a barreira fetal-placentária1.
A regulação infantil pode ser feita a partir do uso de marcadores para detectar
substâncias durante a gravidez e, desse modo, analisar os riscos associados. A má
regulação é relacionada à corregulação materna, uma vez que o modelo
neurobiológico da criança tem ligação com a disfunção cerebral devido aos riscos pré
e perinatal. Nesse sentido, pode também ser prejudicada pela raiva materna e pelo
estresse2.
O sistema endocannabinoides tem um papel fundamental no desenvolvimento
fetal, este se apresenta no cérebro e na medula espinhal, e é composto por
endocanabinóides e receptores canabinóides. Tal sistema tem uma função
indispensável na regulação de diversos processos fisiológicos, bem como inflamação,
dor, normalização do apetite, função imunológica e cardiovascular, desenvolvimento

neural, ciclo do sono, e, por fim, doenças psiquiátricas1.
A exposição pré-natal à maconha ocasiona uma maior concentração de
receptores CB1 em cérebros fetais em comparação aos cérebros dos adultos. Nesse
sentido, o THC se liga ao receptor CB1 ao invés de endocanabinoides ocasionando
diversas alterações neuronisa. Essa ligação ao local do receptor reduz a
neurotransmissão por atuar como agonista, causando efeitos como: complicações na
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aprendizagem, memória, atenção, orientação espacial e efeitos fisiológicos, como

taquicardia. O THC tem efeito também analgésico e anti- inflamatórios1.
Entretanto, não há estudos suficientes que comprovem se a exposição prénatal está associada ou influencia os nascimentos prematuros. Além disso, mostra-se
que a exposição a cannabis está inter-relacionada a admissões em Unidades de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), assim como ao aumento no número de infecções
respiratórias e neurológicas, e outras morbidades hematológicas1.
Nesse cenário, há um efeito dose- resposta no crescimento do feto, em que o
elevado índice do uso da maconha foi relacionado com a retração do seu crescimento,
resultando em menor comprimento, peso e circunferência da cabeça ao nascer. A
diminuição do crescimento está consistentemente associada a implicações no
desenvolvimento de estratégias auto- regulatórias no período neonatal, na infância e
na adolescência2. Sendo assim, o maior risco pré-natal se encontra na maior
reatividade e na má auto-regulação no período da infância de uma criança que foi
acometida por um baixo crescimento fetal4.

Estudos indicam que os efeitos específicos da exposição pré-natal à maconha
permanecem obscuros. Embora mais pesquisas sejam necessárias para esclarecer
os efeitos específicos, existem mais ocorrências de associações negativas do que
positivas entre os artigos atualmente disponibilizados, sugerindo que a exposição a
tal substância seja extremamente prejudicial ao funcionamento neuropsicológico
materno e infantil3.
As análises que encontraram associações positivas sugeriram melhorias em
aspectos de atenção e habilidades perceptivas em crianças expostas com idades
entre 1 a 6 anos. Embora as descobertas positivas fossem estatisticamente
significativas, é importante notar que os testes cognitivos em crianças com idades
inferiores a 5 anos normalmente não são tão confiáveis quanto os testes realizados
quando as crianças são mais velhas3.
Em contrapartida, em crianças com idades superiores a 6 anos, mais capazes

de se comunicar e compreender as tarefas apresentadas a eles, esses resultados
sugerem alguns possíveis efeitos adversos da exposição pré-natal na atenção e
habilidades perceptivas, além de diminuir a função cognitiva geral, memória, controle
de impulso, coeficiente de inteligência (QI) e compreensão de leitura2.
Por volta dos 10 anos idade, houve associações entre a exposição pré-natal à
maconha e problemas de comportamento infantil em atividades escolares.
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Especificamente o primeiro e o terceiro trimestre de exposição foram associados ao

aumento da hiperatividade, desatenção e impulsividade, e o segundo e o terceiro
trimestre associados ao aumento da desobediência e externalização de problemas de
comportamento. Foram notórios também os efeitos como déficits na compreensão de
leitura

e

baixo

desempenho,

aumento

do

medo,

comprometimento

do

desenvolvimento motor e da capacidade geral de se relacionar e interagir com os
colegas2.
Ressalta-se que a maioria dos estudos usados estavam sujeitos à várias
limitações, uma vez que o grupo em estudo sofria influências externas de demais
substâncias, como nicotina, tabaco e álcool, as quais fogem do controle do estudo
devido às particularidades de cada indivíduo do grupo de pesquisa3.
Uma área fundamental é a correlação entre amamentação e uso materno de
cannabis. Nesse sentido, a concentração da maconha no leite materno está
intimamente ligada com a dose ingerida e frequência de ingestão. Em certos estudos
foram identificados que para bebês expostos a cannabis durante o período de

lactação, há uma diminuição no desenvolvimento motor e das habilidades cognitivas
em crianças em até 1 ano1.
Desse modo, é perceptível que mesmo baixos índices de exposição à cannabis
causam alterações neurológicas adversas. Recentes estudos, observaram os efeitos
dessa exposição pré-natal associados à função neuropsicológica nas crianças, sendo
encontrados principalmente resultados com relação às crianças entre 1 e 11 anos de
idade. Nesse aspecto, foi visto um impacto negativo da maconha durante o período
gestacional, bem como falta de atenção, distúrbios de memória e diminuição do
controle oriundo dos déficits no funcionamento neuropsicológico1.

5. CONCLUSÃO

A maconha está entre os psicoativos mais usados no mundo. Esse artigo revela

questões voltadas à saúde relacionadas ao uso de cannabis, apontando desde efeitos
de saúde física até seus efeitos na saúde mental. Além disso, expõe também a
possibilidade de, durante seu uso, apresentar comprometimento no desenvolvimento
e também consequências sociais.
Este artigo aborda os possíveis efeitos negativos que podem ocorrer quando
se é exposto, ainda no período pré-natal, à maconha, e o efeito infantil, com destaque
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para crescimento fetal, desenvolvimento de raiva e estresse materno como

importantes variáveis. Dentre esses efeitos negativos foi observado o acometimento
das funções neuropsicológicas, da memória e da atenção em crianças. Também
foram encontradas alterações no desenvolvimento da linguagem, leitura e pontuações
compostas de QI.
Dessa forma, é de extrema importância que, com um maior índice de
legalização e aceitação da maconha, ocorra um aumento do foco das pesquisas nessa
área com o objetivo de entender os efeitos da sua exposição. Por fim, a saúde mental
e psicológica das crianças e adolescentes devem ser consideradas e priorizadas ao
lidar com esses estudos.
Essa revisão, entretanto, apresenta em sua maioria resultados mistos,
dificultando a obtenção de conclusões objetivas em detrimento da influência de outras
substâncias ou agentes externos devido à complexidade de implementar medidas de
controle a todos os indivíduos do grupo estudado. Portanto, tendo em vista que os
objetivos deste trabalho foram alcançados, a orientação ao público deve apontar os

possíveis riscos no uso da maconha durante a gravidez e o período de lactação.
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CAPÍTULO 16
PROLAPSO RETAL DE ESPESSURA TOTAL ESTRANGULADO: RELATO DE
CASO
Leury Max S.Ferreira
Coloproctologista, mestrando da pós-graduação em Cirurgia pela Universidade
Federal do Amazonas
Endereço: R. Afonso Pena, 1053 - Centro, Manaus - AM, 69020-160
E-mail: leurymax@hotmail.com
Iolanda Samanta S. Amoedo
Cirurgiã Geral pelo Hospital Adventista de Manaus
Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 139 - Distrito Industrial I, Manaus/AM,
69075-351
E-mail: iolandaamoedo@gmail.com
RESUMO: INTRODUÇÃO: o prolapso retal de espessura total, também conhecido
como procidência retal, é a protrusão através do ânus de todas as camadas do reto.
É mais comum em mulheres por volta da sétima década de vida, sendo considerado
raro em homens. A anamnese e o exame físico são suficientes para o diagnóstico. O
prolapso retal estrangulado é raro e o seu tratamento deve ser imediato e
preferenciamente por retossigmoidectomia perineal. OBJETIVO: descrição do caso
de um paciente com prolapso retal de espessura total estrangulado, discutindo sua
incidência, sintomatologia e tratamento. RELATO DO CASO: paciente P.S.B.O., 31
anos de idade, masculino, casado, autônomo, natural e procedente de Manaus, no
estado do Amazonas, com prolapso retal redutível há cerca de 5 anos. Há 1 dia, após
esforço evacuatório, não conseguiu reduzir e procurou o pronto socorro. No exame
proctológico foi possível identificar a prolapso de todo o reto, com grande edema,
cianose, úlceras sangrantes e muco. Foi tentada a redução manual com aplicação de
analgésicos endovenosos e anestesia local, porém como não houve sucesso foi
solicitada a avaliação do coloproctologista que optou pela retossigmoidectomia
perineal, com anastomose cólon-anal de urgência. O paciente apresentou boa
evolução e recebeu alta no sétimo dia de pós-operatório. DISCUSSÃO: existem
poucos casos descritos na literatura mundial de prolapso retal de espessura total
encarcerado e estrangulado. Seu tratamento é cirúrgico e precisa ser imediato. A
retossigmoidectomia perineal é a técnica cirúrgica de escolha para esses casos, com
boa recuperação dos pacientes e baixas taxas de mortalidade. CONCLUSÕES: o
prolapso retal de espessura total é incomum em homens e o seu estrangulamento é
considerado raro. A avaliação do especialista em coloproctologia é fundamental para
o tratamento e a retossigmoidectomia perianal é a melhor opção para o tratamento
nesses casos.
PALAVRAS-CHAVE: 1. Prolapso Retal; 2. Estrangulado;
Retossigmoidectomia Perianal; 5. Coloproctologia.

3.

Urgência;

4.

ABSTRACT: INTRODUCTION: Full-thickness rectal prolapse, also known as rectal
procidence, is the protrusion through the anus of all layers of the rectum. It is more
common in women around the seventh decade of life, and is considered rare in men.
The anamnesis and physical examination are sufficient for diagnosis. Strangulated
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rectal prolapse is rare and its treatment should be immediate and preferably by perineal
rectosigmoidectomy. OBJECTIVE: A case description of a patient with strangulated
full-thickness rectal prolapse, discussing its incidence, symptomatology, and
treatment. CASE REPORT: P.S.B.O., a 31-year-old male, married, self-employed
patient from Manaus, Amazonas state, with reducible rectal prolapse for about 5 years.
One day ago, after straining to evacuate, he could not reduce it and sought emergency
care. In the proctological exam it was possible to identify the prolapse of the entire
rectum, with great edema, cyanosis, bleeding ulcers and mucus. Manual reduction was
attempted with intravenous analgesics and local anesthesia, but as this was not
successful, a coloproctologist was requested to evaluate the patient, who opted for
perineal rectosigmoidectomy, with emergency colon-anal anastomosis. The patient
had a good evolution and was discharged on the seventh postoperative day.
DISCUSSION: There are few cases described in the world literature of incarcerated
and strangulated full-thickness rectal prolapse. Its treatment is surgical and needs to
be immediate. Perineal rectosigmoidectomy is the surgical technique of choice for
these cases, with good patient recovery and low mortality rates. CONCLUSIONS: fullthickness rectal prolapse is uncommon in men and its strangulation is considered rare.
Coloproctology specialist evaluation is critical for treatment and perianal
rectosigmoidectomy is the best option for treatment in these cases.
KEYWORDS: 1. Rectal Prolapse; 2. Strangulation; 3. Emergency; 4. Perianal
Rectosigmoidectomy; 5. Coloproctology.
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1. INTRODUÇÃO

O prolapso retal de espessura total é a protrusão através do ânus de todas as
camadas do reto. Essa forma de prolapso também é conhecida como procidência retal
e causa muitos transtornos que afetam a qualidade de vida (TOU et al., 2015;
BARFIELD, 2017; CANNON, 2017; KOIZUMI et al., 2018). O prolapso com apenas a
mucosa retal não é considerado prolapso de espessura total e não deve ser
confundido com este. Pode ocorrer em qualquer faixa etária, porém é mais comum
nas mulheres na sétima década de vida, podendo ainda estar associado ao prolapso
de órgãos pélvicos pela vagina (KOIZUMI et al., 2018; TSUNODA, 2020; MORENO,
et al., 2021).
Os fatores de risco relacionados são: cólon sigmoide redundante, doenças do
assoalho pélvico, com frouxidão nesses músculos, fundo de saco profundo,
multiparidade, doença neurológicas e do tecido conjuntivos. Os sintomas geralmente
são a dificuldade de higienização, incontinência fecal, constipação, dor, úlceras,

sangramento encarceramento e raramente gangrena (TOU et al., 2015; TSUNODA,
2020). Nos homens o prolapso retal de espessura total é considerado raro, sua causa
nesses casos não é bem compreendida, porém acredita-se que a constipação crônica
possa estar envolvida na gênese (POYLIN et al., 2019).
O diagnóstico geralmente é feito com a anamnese e o exame físico. Para o
exame físico o paciente deve ficar na posição sentada (pode ser em um vaso
sanitários) e produzir esforço evacuatório para que seja constatada a saída do reto
pelo ânus. Exames complementares como a defecografia e a colonoscopia, podem
ser necessários para uma melhor avaliação dos distúrbios evacuatórios ou doenças
associadas como pólipos e tumorações (CANNON, 2017).
O tratamento do prolapso retal de espessura total é cirúrgico, podendo ser por
via abdominal ou perineal. O objetivo é acabar com o prolapso e corrigir as demais
anormalidades associdadas a ele como a constipação e incontinência fecal (TOU et

al., 2015; TSUNODA, 2020). A via perineal tem sida a preferida para pacientes idosos
e com comorbidades devido sua menor taxa de complicações, por outro lado a via
abdominal tem menor taxa de recorrência. A abordagem minamamente invasiva tem
taxas de complicações próximas a da via perineal (BARFIELD, 2017; POYLIN et al.,
2019). Com o passar do tempo e com a não resolução do prolapso os músculos
esfincterianos sofrem lesão por estiramento o que irá piorar a incontinência, então
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quanto mais cedo o prolapso for corrigido, menor a lesão esfincteriana (CANNON,

2017).

2. RELATO DO CASO

Paciente P.S.B.O., 31 anos de idade, masculino, casado, autônomo, natural e
procedente de Manaus / Amazonas, procurou atendimento em pronto socorro público
devido a quadro de exteriorização do reto há 1 dia, após esforço evacuatório, não
redutível, com dor e sangramento. Relata constipação intestinal de longa data, com
esforço evacuatório e há cerca de 5 anos começou a apresentar exteriorização do
reto, dor e sangramento ao defecar.

Inicialmente a redução do prolapso era

expontânea, após a evacuação e com o passar do tempo precisou reduzir
digitalmente. Negou comorbidades, uso de medicações, alergias e cirurgias prévias.
No exame proctológico foi possível identificar o prolapso de todo o reto (foto 1), com
edema, cianose, úlceras sangrantes e muco. Tentou-se redução manual com

anestesia local e analgésicos venosos, porém não houve sucesso. Foi solicitada a
avaliação do coloproctologista que optou pela realização de retossigmoidectomia
perineal (fotos 2 a 4), com anastomose cólon-anal em pontos separados confome a
técnica de Altemeier. O paciente evoluiu satisfatoriamente, recebendo alta hospitalar
no 70 dia de pós-operatório para acompanhamento no ambulatório de proctologia.
Foto 1 – procidência retal vista durante exame proctológico
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Foto 2 – aspecto da procidência retal após posicionamento para cirurgia

Foto 3 – aspecto da procidência retal durante Retossigmoidectomia perineal

Foto 4 – aspecto final após Retossigmoidectomia perineal com anastomose cólon-anal
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3. DISCUSSÃO

Existem poucos casos descritos na literatura mundial de prolapso retal de
espessura total encarcerado e estrangulado, sendo considerado raro, ainda mais em
adultos jovens do sexo masculino (BEN AMEUR, 2013; SIPAHI et al., 2016). O
tratamento para o prolapso retal não redutível sem encarceramento pode ser a
redução sob analgesia e sedação, ficando o tratamento definitivo para um segundo
momento. O prolapso retal estrangulado exige tratamento cirúrgico imediato
(VOULIMENEAS et al., 2010; LOHSIRIWAT, 2016). A retossigmoidectomia perineal é
a técnica cirúrgica de escolha para esses casos, com boa recuperação dos pacientes
e baixas taxas de mortalidade, até mesmo nos idosos. (BEN AMEUR, 2013;
LOHSIRIWAT, 2016; SIPAHI et al., 2016).

4. CONCLUSÃO

O prolapso retal de espessura total é incomum em homens e o seu
estrangulamento é considerado raro. A avaliação do especialista em coloproctologia
é fundamental para o tratamento e a retossigmoidectomia perianal é a melhor opção
de tratamento nesses casos.
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CAPÍTULO 17
PROGNÓSTICO DA COINFECÇÃO COM SARS-COV2 EM INDIVÍDUOS QUE
VIVEM COM HIV: REVISÃO INTEGRATIVA
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RESUMO: Em 2020, emergiu no mundo a pandemia da SARS-COV 2, vírus
respiratório com repercussões sistêmicas e a coinfecção de pacientes diagnosticados
com HIV é uma preocupação emergente na comunidade de saúde. A resposta
adaptativa através de anticorpos e linfócitos T específicos é imprescindível à
convalescença do paciente com viroses, que por sua vez demanda um arranjo
orquestrado pelos linfócitos TCD4 + os quais possuem um déficit secundário à
infecção pelo HIV. Até o momento registram-se 4,55 milhões de óbitos no mundo pelo
novo coronavírus e as perspectivas de manejo terapêutico galgam-se em vacinas, já
em fase de imunização em massa em todo o globo. Com objetivo de revisar evidências
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de como é o transcorrer e o prognóstico da coinfecção HIV e SARS-COV2, foi realizada
revisão integrativa em bancos de dados com os indexadores “HIV”, “co-infection” e
“COVID-19”, resultando em 48 produções e destas, 23 elegíveis. A coinfecção prévia
com HIV não foi corroborada como fator de pior prognóstico em pacientes infectado
com SARS-COV2, antagonicamente, a revisão da literatura sugere que a terapia
antirretroviral pode ter sido determinante para o curso clínico brando na população
pesquisada. Paralelamente, alguns autores evidenciaram demora na soroconversão
em resposta a COVID-19, bem como falsos negativos na detecção de marcadores
virais mediante RT-PCR, exame padrão ouro de diagnóstico, mesmo em pacientes
sintomáticos. As pesquisas até então tem limitações, por não ter caráter prospectivo
de acompanhamento de pacientes, bem como a amostras serem diminutas conferindo
a eles o status prematuro de evidências até o momento.
PALAVRAS-CHAVE: SARS-COV2; HIV; COVID-19; Prognóstico; Coinfecção.
ABSTRACT: In 2020, the SARS-COV2 pandemic, a respiratory virus with systemic
repercussions, emerged worldwide and the co-infection of patients diagnosed with HIV
is an emerging concern in the health community. The adaptive response through
antibodies and specific T lymphocytes is essential to the convalescence of the patient
with viruses, which in turn demands an arrangement orchestrated by the TCD4 +
lymphocytes, which have a deficit secondary to HIV infection. So far, 4,5 milhões
people have died from the new coronavirus in the world and the prospects for
therapeutic management are rising in vaccines, yet with no forecast for the completion
of testing phases. Bibliographic search in Pubmed and Scielo with the indexes ``HIV",
"co-infection" and "covid19", resulting in 48 productions and of these, 23 eligible.
Previous co-infection with HIV has not been confirmed as a factor of worse prognosis in
patients infected with SARS-COV2, however, the literature review suggests that
antiretroviral therapy may have been determinant for the mild clinical course in the
researched population. At the same time, some authors have shown a delay in
seroconversion in response to covid-19, as well as false negatives in the detection of
viral markers by RT-PCR, a gold standard diagnostic test, even in symptomatic
patients. The research so far has limitations, since none have a prospective character
of monitoring patients, as well as the samples being small, giving them the premature
status of evidence to date.
KEYWORDS: SARS-COV2; HIV; COVID-19; Prognosis, Coinfection.
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1. INTRODUÇÃO

A pandemia do Severe Acute Respiratory Syndrome- Coronavirus 2 (SARSCOV 2) com início em 2020, trouxe muitas incertezas à comunidade científica devido
à escassez de informações acerca da imunopatogênese desse vírus no organismo
humano. Até o momento, evidencia-se que o agente se trata de um beta-coronavírus
envelopado da ordem Nidovirales, cujo material genético é uma fita simples de RNA
senso positivo (SINGH et al., 2021). O receptor do SARS-COV2 é a enzima conversora
de angiotensina 2 (ACE2), presente em células epiteliais, principalmente pulmonar,
mas também nos rins, vasos, glândulas gástricas, intestino e testículos (SINGH et al.,
2021; SHI et al., 2020). Tal fato, alicerça as evidências de acometimento sistêmico do
paciente infectado, bem como a característica citopática pulmonar, fonte de descargas
de citocinas inflamatórias, que deflagram lesão imunomediada que pode desempenhar
um papel crítica na patogênese do vírus em contrapartida, a linfopenia foi uma
comumente observada em pacientes graves (YE, Q. et al., 2020). Em paciente graves,

a elevação da inflamação pode desencadear a tempestade de citocinas que por sua
vez, desempenha um papel preponderante para a evolução para Síndrome da
Insuficiência Respiratória Aguda e falência de órgãos extrapulmonares em SARSCOV (LI; XU, 2010; HUANG et al, 2020)).
Desde sua ascensão no cenário mundial da saúde, o Human Immunodeficiency
Virus (HIV) tem tido papel de destaque dentro das doenças infectocontagiosas,
especialmente nas Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Assim, continua
sendo uma etiologia que oferece risco para saúde pública na contemporaneidade,
devido seu caráter crônico e seu manejo clínico ser difícil. O HIV é um retrovírus
pertencente ao gênero dos lentivírus, o qual inclui vírus capazes de provocar infecções
persistentes, com evolução lenta. A partícula viral consiste em genoma de duas fitas
simples idênticas de RNA domiciliadas no capsídeo juntamente com enzimas
transcriptase reversa (TR) e integrase e outras, as quais são críticas para o ciclo de

replicação (ROSA; SILVA; HORA, 2016). Externamente ao capsídeo, existe a matriz
composta de proteína 17 (p17) e por fim envelope lipídico onde GP120 e 41 estão
imersas que lhe conferem tropismo para células que expressam CD4 na superfície
(linfócitos TCD4+ e macrófagos em menores proporções). A interação do CD4 com as
proteínas de envelope e coestimulação propiciam a fusão do envelope viral com a
membrana celular. Quando o vírus ganha o citoplasma hospedeiro deflagra a
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transcrição reversa de moléculas de DNA viral através da ação da TR, que por fim será

integrado ao genoma da célula pela integrase deflagrando a replicação de novas
partículas virais que serão excretadas pela membrana por brotamento adquirindo seu
envelope (EMANUELE et al., 2010). Em todos esses eventos, há mecanismos de lesão
celular gerando morte celular. (CADOGAN; DALGLEISH, 2008).
Paralelamente, a medida que a infecção progride e o número de células
infectadas aumenta, tem-se uma apresentação clínica diferente: a primeira fase é
aguda, que consiste em picos de viremia e sintomas inespecíficos, em concordância
com resposta imunológica segue-se a fase de latência da infecção onde a viremia
atinge um platô e a contagem de linfócitos é corrigida por proliferação de células
progenitoras, porém são mecanismos autolimitados que com o tempo não são
suficientes para remediar a perda linfocitária pelos mecanismo já discutidos e é nesse
tempo que se considera Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) instalada.
Dessa forma, observa-se que o HIV é um vírus causador de uma doença
crônica que leva os linfócitos T à exaustão e os destrói, dessa forma, é comum
pacientes com HIV apresentarem resposta imunológica via anticorpos retardados
durante um curso de infecção (WANG et al., 2020). Devido a essa característica do
HIV de imunossuprimir o indivíduo, e diante do reconhecimento de que a fisiopatologia
da Doença Respiratória Aguda Grave gerada pelo vírus SARS-COV2 depende da uma
tempestade de citocinas (ou seja, hiperestimulação do sistema imunológico), muitas
questões acerca do comportamento desses vírus nos imunossuprimidos, devido ao
HIV, ganham grande relevância.
Nesse contexto, o presente estudo traz uma revisão integrativa da literatura
sobreas implicações que a coinfecção do HIV pode trazer no transcorrer da patogênese
do novo Coronavírus. Indivíduos que vivem com HIV, cujo status imunológico pode
estar modulado pela linfopenia, exaustão linfocítica e demais características, terapia
retroviral contínua para manutenção da estagnação do HIV, comorbidades infecciosas
pela imunodepressão e demais contextos clínicos tendem a modificar o seu
prognóstico. Assim, esta pesquisa teve como objetivo descrever os estudos que
avaliaram as apresentações da coinfecção pelo SARS-COV2 em pessoas que vivem
com HIV.
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2. METODOLOGIA

O presente artigo objetiva a realização de uma revisão sistemática acerca do
prognóstico da coinfecção pelo SARS-COV2 em indivíduos que vivem com HIV
através de publicações que trazem levantamento de dados clínicos, laboratoriais e
epidemiológicos. Os estudos e artigos e analisados e filtrados são utilizados para a
síntese do tema abordado.
Foi realizado uma pesquisa integrativa nas seguintes bases de dados PubMed,
Scielo e Google Acadêmico com os seguintes indexadores: “HIV”, “co-infection” e
“COVID-19”. Cerca de 48 artigos foram selecionados e destes 23 foram elegíveis.
Foram selecionados relatos de caso, estudo de coorte, ensaios clínicos, levantamento
de dados epidemiológicos. Todas com publicações entre 2019 e 2021, nos idiomas
inglês e português.
De acordo com critérios de inclusão como: “Coinfecção de HIV e SARS-COV diagnóstico; características clínicas e laboratoriais; epidemiologia; performance e
desfechos clínicos; e mortalidade”. Observados fatores de exclusão como: enfoques
de assuntos não relevantes à pesquisa excluindo cerca de 25 materiais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um dos primeiros trabalhos publicados que demonstram os aspectos clínicos
do SARS-COV2 em um paciente com HIV, foi um relato de caso de um paciente
proveniente da China (ZHU et al., 2020). Nele, o paciente morador de Wuhan,
apresentava

febre

e

tinha

achados

de

pneumonia

viral

na

Tomografia

computadorizada (TC) de tórax, bem como linfopenia, sinal de mau prognóstico nas
infecções por SARS-COV2 (QIN et al., 2020), e níveis elevados de Proteína C Reativa
(PCR), compatível com infecção viral. Após a admissão hospitalar foram realizados 4
exames PCR-RT, com swab nasofaríngeo, e nenhum deles foi positivo, o diagnóstico
só foi fechado em SARS-COV2 quando foram encontrados genes ORF1ab do SARSCOV2 nas amostras, e quando o paciente soroconverteu IgM, o que demorou 2
meses. A explicação para esse retardo na soroconversão (o tempo médio para tal, é
de 3 a 6 dias, após o início dos sintomas, na média) (LEE et al., 2010), foi explicada
devido à exaustão linfocítica gerada pela infecção do HIV. O trabalho conclui que o
paciente teve demora na depuração viral e que a doença teve um curso mais longo que
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o normal (maior que 2 meses), corroborando a hipótese de destruição linfocitária pela
coinfecção SARS-COV2/HIV (WANG et al., 2020)
Em um estudo de coorte retrospectivo em New York, Stoeckle et al. (2020),
contando com um grupo amostral de 30 pessoas com HIV (PCH) e um grupo controle
de 90, fez-se uma análise estatísticas de dados demográficos, comorbidades e
índices sorológicos e citológicos para verificar implicações no transcorrer da infecção
do SARS- COV2 em PCH. Não houve diferença significativa entre sintomas e achados
laboratoriais e radiográficos entre os grupos, exceto pela fração pequena (3%) dos
pacientes com HIVnecessitarem de suporte de oxigênio ao passo que o grupo controle
foi de 14%. Além disso, os picos de níveis séricos de PCR foram estatisticamente
maiores em pacientes sem HIV, o que os autores sugeriram ser uma evidência de uma
resposta imune deficiente dopaciente com HIV devido o estado de exaustão de células
T e assim menor gravidade da infecção pelo SARS-COV2. Paralelamente, 27 dos
indivíduos do grupo estavam com carga viral indetectável e 29 estavam sob uso de
terapia antirretroviral (TARV) com inibidores de protease (que tem atividade contra o

SARS-COV2 in vitro evidenciada), tais fatos podem ter contribuído para a tendência
do grupo de PCH apresentar taxa mais baixas de insuficiência respiratória grave.
Outro estudo de coorte retrospectivo de New York, analisando dados dos
prontuários eletrônicos do Hospital Langone Health apresentou descobertas
interessantes sobre o assunto: Nesse estudo, os pacientes com SARS-COV2 e HIV
positivos, tiveram uma contagem absoluta de linfócitos T mais alta, do que os pacientes
negativos para HIV, mas positivos para SARS-COV2, fato esse que é paradoxal em
relação a estudos anteriores que teorizaram que o HIV e o SARS-COV2, juntos,
contribuíram para uma grande destruição no número de linfócitos T (WANG et al.,
2020). Os pacientes positivos para HIV tiveram, ainda, uma tendência maior a
admissão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), necessidade de ventilação
mecânica, achados de consolidação na TC e morte, porém, essa diferença em relação
aos HIV negativos não foi estatisticamente relevante (KARMEN-TUOHY et al., 2020).

Em conformidade com os achados do estudo de Stoeckle et al (2020), os picos de PCR
também foram mais altos nos pacientes que vivem com HIV, quando comparados com
os pacientes que não, relacionados a o prognóstico pior (KARMEN-TUOHY et al.,
2020). Outro fato interessante encontrado neste estudo, é a maior tendência dos
pacientes HIV e SARS-COV2 positivos, de terem uma superinfecção por pneumonia
bacteriana, o que foi associado a um fator de mau prognóstico, pois, todos os
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pacientes que tiveram pneumonia bacteriana, em uma superinfecção com o SARS-

COV2, morreram.
Partindo do entendimento de que a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda
gerada pelo SARS-COV2, é acarretada por um excesso de citocinas, é lógico pensar
que pacientes com HIV que são imunossuprimidos e que contraem o SARS-COV2,
tem uma tendência a não desenvolver essa síndrome devido um estado de exaustão
dos linfócitos T, fato esse que foi evidenciado pelo coorte retrospectivo de Stoeckle et
al. (2020), outro fator que poderia contribuir como fator protetivo do desenvolvimento
da doença grave nesses pacientes, é o uso de certos antirretrovirais que in vitro, tem
atividade contra o SARS-COV2, como o tenofovir e lopinavir-ritonavir, sendo o
tenofovir disoproxil fumarato, o medicamento com mais resultados clínicos positivos
em relação a outros medicamentos. Pensando sobre essa problemática, o autor
utilizando dados do sistema público de uma cidade na África do Sul, fez um estudo de
coorte retrospectivo que buscava encontrar fatores associados à morte por SARSCOV2, nos pacientes com HIV. Encontrou-se uma associação direta entre

comorbidades como Diabetes, e hipertensão arterial sistêmica e o risco de contrair
SARS-COV2, além disso, os pacientes HIV positivos, tinham maior tendência a ter
comorbidades, devido ao processo de envelhecimento celular gerado pelo HIV. O
autor ainda encontrou que os principais fatores de risco associados a probabilidade
de pacientes positivos para SARS-COV2 e para HIV desenvolverem a doença grave,
quando em comparação com pacientes positivo para SARS-COV2, mas não para o
HIV, eram: Diabetes, Hipertensão Arterial Sistêmica, idade avançada, tuberculose
atual ou prévia(uma grande proporção desses pacientes que faleceram tinham
tuberculose atual ou prévia), células CD4 < 200 s células / µl no diagnóstico ou
admissão de COVID-19, e sexo masculino. Por fim, foi observada mortalidade menor
nesses pacientes HIV positivos em uso de tenofovir disoproxil fumarato, do que nos
outros pacientes, não havendo diferença significativa quando foi analisado os outros
antirretrovirais, o que está em concordância com o estudo de coorte com 90 pacientes

realizado em New York (STOECKLE et al., 2020) (DAVIES, 2020).
Pesquisadores fazendo um estudo prospectivo observacional na Espanha, um
dos países mais afetados pela pandemia de SARS-COV2, encontrou que pessoas
infectadas pelo HIV têm um risco aumentado de ter SARS-COV2, ou doença grave
principalmente aqueles com comorbidades, bem como que a contagem de células
CD4 mais baixa é um fator de mau prognóstico nesses pacientes, fatos que estão em
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 113060-113084 dec, 2021 ISSN: 2595-6825

258

conformidade com o trabalho de (DAVIES, 2020). O fato novo e interessante

encontrado, é que a taxa de infecção nos adultos, a apresentação clínica, e o risco de
infecção por SARS-COV2, é modificado pelo uso de antirretrovirais nesses pacientes
(VIZCARRA et al., 2020).
Masukume et al. (2021), encontrou uma proporção igual entre pessoas com HIV
e que contraíram SARS-COV2 e pessoas sem o vírus com HIV e que contraíram
SARS-COV2, esses resultados o levam a crer que pessoas que vivem com HIV não
tem risco aumentado de ter SARS-COV2. Além disso, o mesmo estudo demonstrou
que a prenúncia de um mau prognóstico em pacientes com HIV e SARS-COV2 é
devido a presença de comorbidades e não do HIV. Na mesma perspectiva deste
estudo, outros autores já conseguiram demonstrar que pessoas que vivem com HIV,
e contraem SARS-COV2 não experimentam internações, morbidades e mortalidades
desproporcionalmente maiores quando comparadas à população geral (TOOMBS et
al., 2021).
Zhu et al. (2020), relatou um caso impressionante onde um idoso de 61 anos,

do distrito de Hankou, em Wuhan, na China, fumante inveterado de 20 a 30 cigarros
dia, e com diabetes mellitus tipo 2, que foi diagnosticado há 2 anos e vinha sendo
tratado com metformina, foi diagnosticado com HIV, após sentir sintomas de SARSCOV 2 e procurar um hospital de campanha. O paciente evolui com anormalidades
clínicas muito semelhantes a população geral: Febre (39°), linfopenia leve, e uma
tomografia computadorizada de tórax que revelou pneumonia com opacidades em
vidro fosco (GGO) em bases do pulmão, bilateralmente, o paciente cursou com queda
de saturação de oxigênio que chegou a 80%, porém, com o uso da máscara de
oxigênio com um fluxo de 5 litros por minuto, a saturação alcançou 91%. Foi iniciado
uma terapia antirretroviral, com lopinavir 400 mg e ritonavir 100 mg, além disso, foram
usados alguns outros medicamentos anti-SARS-COV2 como a moxifloxacina, gamaglobulina, e a metilprednisolona. O paciente evoluiu muito bem, e recebeu alta 19 dias
depois, com recomendações de cumprir quarentena em casa. Nesse caso, o uso de

antirretrovirais para controlar a carga viral do HIV parecem ter feito a diferença na
evolução favorável do paciente.
Uma revisão sistemática de Mirzaei et al. (2020), focada no tema SARS-COV2
entre pessoas que convivem com o HIV, constatou que não existem diferenças
significativas entre as pessoas do sexo masculino e do sexo feminino em relação a
idade, características clínicas, e gravidade da infecção por SARS-COV2, quando
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analisa-se aquela população. Nesse contexto, o estudo encontrou ainda, que a

infecção por SARS- COV2 na população com HIV era mais comum nas pessoas do
sexo masculino, e que, assim como nos indivíduos HIV negativos, a idade e as
comorbidades são fatores de pior prognóstico. Além disso, constataram que
hipertensão arterial sistêmica, diabetes Mellitus tipo 2, obesidade, dislipidemia, e
doença pulmonar obstrutiva crônica são as comorbidades mais comuns nos pacientes
com HIV positivo coinfectadas com SARS- COV2, e que essas, junto a idade
avançada, são essencialmente os principais fatores de risco para o desenvolvimento
da Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto nesses pacientes. No estudo referido,
2/3 dos pacientes infectados tinham alguma das comorbidades supracitadas, e a
constatação final foi que elas são o principal preditor do prognóstico nesses pacientes
e não o HIV em si. O trabalho termina demonstrando que não conseguiu chegar a
conclusões contundentes sobre a terapia antirretroviral melhorar ou não o prognóstico
dos pacientes, e que os pacientes com HIV e SARS-COV2 que participaram do
trabalho tiveram uma maior gravidade da doença, maior índice de morte, e uma

proporção maior de internação.
Nesse contexto, Zhao et al. (2020), relataram um caso, onde o paciente com
HIV positivo e HCV concomitante, nunca teve cargas virais de SARS-COV2 presentes,
quando estudado por PCR-RT, mas, tinha apresentação clínica e radiológica de
pneumonia, além de ter um nível muito alto de IgM, anti- SARS-COV2, o que fechou
o diagnóstico. Esse paciente evoluiu muito bem, assim como seu parceiro que
também era HIV positivo. Esses fatos levaram o autor a sugerir que isso ocorreu
devido aos antirretrovirais tomados pelos dois, que podem inibir a proliferação do
SARS-COV2, ou a produção exacerbada de Interferon 1 gerada pelo HIV, este teria a
capacidade de depurar o SARS-COV2. Por fim, esse paciente específico, evoluiu com
anticorpos totais menores que a população geral, mas com quantidade de IgM
maiores, nos pós SARS-COV2, as quantidades de linfócitos TCD8 e TCD4 do
paciente foram aumentando, e os vírus HIV e o HCV se mantiveram negativo.

Byrd et al. (2020) em sua experiência clínica em Rhode Island, nos Estados
Unidos, sugeriu que o SARS-CoV-2 não se desenvolve de forma mais grave em
pacientes com HIV que fazem uso de terapia antirretroviral. Pois a maioria dos
pacientes em TARV (terapia antirretroviral) não precisaram ser hospitalizados e
receberam apenas acompanhamento ambulatorial. Ademais as manifestações
clínicas e curso da doença foram os mesmos dos pacientes sem HIV. Os autores
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sugerem que os antirretrovirais emtricitabina, lamivudina e tenofovir utilizados, não

foram protetores contra a infecção do SARS CoV-2. Três pacientes hospitalizados
com idade avançada e presença de comorbidades eram assintomáticos no teste,
sugerindo que a infecção pode apresentar-se assintomática com ou sem a presença
do HIV. Foi relatado ainda o caso de um paciente que permaneceu com PCR
nasofaríngeo positivo por 38 dias, sendo o dele o maior tempo de duração até então, o
maior tempo relatado era de 8 a 37 dias (ZHOU et al., 2020). Byrd et al (2020) não
sabe ainda se esse tempo prolongado está associado ao HIV.
Em uma pesquisa realizada em Wuhan, epicentro inicial da pandemia de
COVID-19 na China, identificou que dois dos pacientes hospitalizados mais
imunossuprimidos, apresentaram pneumonia grave e não faziam uso prévio de
antirretrovirais. Estes eram colegas de quarto, um sabia que tinha HIV e outro
descobriu a infecção pelo HIV apenas quando foi internado pela COVID- 19. Ambos
foram internados na Unidade de terapia intensiva e receberam antirretrovirais. O
artigo sugere que o tratamento com TARV, traz melhores prognósticos, como também

protege os pacientes PWH a desenvolverem COVID-19 grave (HU, Y. et al., 2020).
Analogamente aos resultados de Vizcarra et al (2020). Os autores sugerem ainda a
hipótese de que há uma modulação baixa da tempestade de citocinas nos pacientes
que têm o HIV controlado e que utilizam TARV. Todavia refere que é necessário mais
estudo sobre essa questão.
Pesquisadores analisando o padrão da coinfecção de SARS-COV-2 e HIV,
indicou que a baixa contagem de CD4 não leva a morte iminente do paciente, pois
encontraram em um dos seus pacientes uma contagem baixa de CD4 (29 / µ L) e este
não manifestou sintomas de COVID-19 e nem anormalidades na radiografia. Já os
pacientes com contagem alta de CD4 350 µ L e 695 / µ L evoluíram para óbito. O
artigo formula ainda a hipótese de que a contagem baixa de CD4, anteriormente a
infecção pelo SARS-COV-2, pode ser um fator protetivo contra a resposta hiper imune
do ser humano. Além disso, identificou que a taxa de gravidade e mortalidade do

COVID- 19 nos pacientes coinfectados foi maior do que as taxas da população geral.
O estudo afirma que a proporção da idade avançada e a presença de comorbidades,
maior nos pacientes coinfectados do que na população geral, contribuíram para as
altas taxas de mortalidade e gravidade dos coinfectados. O artigo conclui que os
pacientes que apresentam contagem baixa de CD4 e carga viral alta para HIV têm
muita chance de se recuperar quando recebem tratamento adequado (GUO et al.,
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 113060-113084 dec, 2021 ISSN: 2595-6825

261

2020).

Em uma pesquisa retrospectiva em Tamil Nadu, na Índia, indicaram que a
contagem alta ou baixa de T CD4 não influenciou no prognóstico dos pacientes
coinfectados por SARS-COV- 2, pois obtiveram uma taxa de 100 por cento de
recuperação. Todos os pacientes do estudo mantiveram os sinais estáveis e não
tiveram nenhuma complicação, mesmo os pacientes com comorbidades. Os sintomas
apresentados foram comuns ao SARS-COV- 2, com exceção de um paciente que
apresentou oro - candidíase esofágica, a qual o artigo atribui ser uma infecção
secundária ao SARS-COV- 2 ou uma infecção oportunista por HIV devido ao uso tardio
da TARV ou falha do tratamento. Ademais, o estudo relata que esse paciente
apresentou infecção leve como os outros pacientes em HAART, sendo inconclusivo o
papel da HAART no decurso e desfecho da coinfecção por SARS-COV- 2. Os autores
acreditam que os ARV utilizados. Darunavir, Lopinavir / Ritonavir e Remdesivir, podem
exercer função protetiva e profilática na coinfecção por COVID-19, todavia concluem
que mais estudos são necessários (MARIMUTHU et al., 2020).

Um relato de caso de um paciente de 37 anos, coinfectado por SARS-COV-2,
que permaneceu com o teste sorológico negativo para IgM por 2 meses, após o início
dos sintomas. Os autores atribuem esse acontecimento a destruição do sistema
imune, realizada pelos dois vírus. Achado em consonância com o levantamento de
dados de 452 pacientes com SARS-COV2, meses depois em Wuhan, o qual observouse linfopenia nos pacientes graves (QYN et al., 2020). A ação de ambos os vírus pode
implicar no curso prolongado do COVID-19 e ausência do anticorpo IgM no paciente,
o qual foi admitido no hospital por febre há quase 1 mês e alterações pulmonares na
tomografia sugestivas de infecção viral, foi então diagnosticado por swab
nasofaríngeo positivo para o gene ORF1ab de SARS-COV-2. Após ser admitido
desenvolveu febre alta de 39,4 C associada a dispneia, palpitações e dor no peito,
possuía contagem baixa de TCD4 de 34 / uL, queda constante dos linfócitos, IL-6 no
soro era de 9,87 pg / mL e necessitou de oxigênio (10 L / minuto) através de máscara.

Foi administrado corticoterapia com Metilprednisona 40 mg / dia por 5 dias e
antibioticoterapia com Moxifloxacina que baixaram a febre alta de 39,4 C. Dentre os
sintomas apresentados a hipoxemia persistiu por 1 mês, mesmo após iniciado o
tratamento. Manteve-se a corticoterapia com Metilprednisona 200 mg total
acompanhada de Arbidol para terapia antivírus, Tocilizumab também foi utilizado
contra a tempestade de citocina, porém a IL-6 no soro não foi reduzida, aumentou
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para 141,4 pg/ ml (WANG et al., 2019).

No estudo de coorte realizado na cidade de Langone Health em Nova York,
com pacientes infectados por SARS-COV- 2, comparou-se os resultados obtidos entre
pacientes HIV positivos e os HIV negativos. Os pacientes coinfectados por HIV tiveram
maiores taxas de internação na UTI, maior necessidade do uso de ventilação
mecânica e maiores taxas de mortalidade, em comparação com os pacientes da
coorte não HIV. Nas radiografias de tórax da coorte HIV positivo, foi maior a presença
de anormalidades desde a admissão hospitalar até o desfecho dos casos. O estudo
traz ainda, que 4 de seus pacientes adquiriram infecção bacteriana, três destes
pacientes eram da coorte HIV positiva e os três morreram. A questão de a presença
de infecções bacterianas serem preditoras de morte em HIV positivos foi colocada
pelos autores como pauta para mais estudos futuros, bem como a possibilidade do
SARS-COV-2 aumentar as chances de se adquirir pneumonias secundárias nessa
mesma coorte. Todos os pacientes HIV positivos estavam em TARV ativa e prévia à
admissão hospitalar, apenas um paciente apresentava a contagem de CD4 inferior a

200/ mL e carga viral maior que 50/ mL. Dessa forma, não relacionam as descobertas
ao HIV ou AIDS mal controlada. Apesar do que foi citado, os autores concluem dizendo
que os pacientes HIV positivos podem não ter resultados piores que os pacientes HIV
negativos, quando infectados por SARS-COV-2 (TUOHY, S. K. et al., 2020).
Relato de caso de um paciente com HIV descoberto há mais de 10 anos que
foi diagnosticado com COVID-19 em abril de 2020 e apresentou um curso leve da
doença por SARS-COV2. O paciente deu entrada no pronto socorro com sintomas de
cefaleia há 6 dias, febre (38,6 C), tosse seca e dor de garganta. Pelo fato dele fazer
frequentes viagens a outros países e pela queixa de infecção via aérea superior ele
foi internado. Foi então, realizado swab de nasofaringe que testou positivo para SARSCOV-2. No histórico médico do paciente do final de 2010, foi relatado o início da
terapia antirretroviral, imediatamente após o diagnóstico de HIV, utilizando tenofovir,
lamivudina e efavirenz (posteriormente substituída por rilpivirina). Essa mesma TARV

foi continuada, não foram utilizados inibidores de proteases e nenhum tratamento
específico fora do estabelecido para COVID-19, pois seu quadro era leve. A carga viral
do paciente era indetectável desde 2011 e permaneceu assim, durante a infecção pelo
SARS-COV-2. A contagem de CD4 passou de 900 células / mL até 2015 para 680
células m/L em 2020. O exame físico e laboratorial apresentava-se normais desde a
admissão; ausculta de pulmão normal, hemograma completo sem citopenia, exames
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de função renal e hepática sem alterações, radiografia de tórax sem consolidações ou

infiltrados (SUN, L.J. et al., 2020).
O curso e desfecho da coinfecção no paciente, surpreenderam os autores, pois
os estudos sugerem que o sistema imunológico do paciente com HIV não se recupera
mesmo após o uso de terapia antirretroviral, mas o paciente teve um bom prognóstico
e alta para casa em 14 dias. Os autores não sabem dizer se a resposta imunológica
atenuada por ser ter HIV crônico por mais de 10 anos contribuíram para o curso leve
da doença, faz -se necessário mais estudos sobre o assunto. Concluem dizendo que
como ocorrido neste caso, nem todos os pacientes HIV positivos estarão propensos a
desenvolver COVID-19 grave (THOMAS, A. et al., 2019; ELREFAEI, M. et al., 2004).
Nakamoto et al. (2021), relataram o caso de um paciente HIV positivo
coinfectado por SARS-COV-2 que não fazia uso prévio de TARV, em Tóquio, Japão.
O homem de 28 anos, não estava com HIV controlado devido à falta da terapia
antirretroviral. Apesar disso, ele não desenvolveu um curso clínico grave da doença,
adquiriu pneumonia por COVID-19, mas se recuperou em 9 dias. A carga viral do HIV

diminuiu durante a fase aguda e aumentou durante a fase de recuperação. Com o
objetivo de evitar o surgimento da síndrome de reconstituição imunológica (IRIS) a
TARV foi administrada após não detectar -se mais a presença de SARS-COV-2. Os
autores sugerem que os pacientes coinfectados por COVID-19, sem tratamento
prévio, devem ser acompanhados para evitar IRIS por administração de ART.
Kanwugu et al (2020) em um estudo de coorte retrospectivo, observaram que
na evolução do quadro clínico dos pacientes, mais da metade dos casos de coinfecção
por SARS-COV-2 tiveram um curso clínico sem complicações, considerados casos
leves e moderados (65,1%) enquanto a outra parte (34,9%) cursaram com
complicações sendo considerados casos graves ou críticos que precisaram de
oxigenoterapia e/ ou internação em UTI. A taxa de mortalidade de COVID -19 entre a
população global e a população com HIV varia entre os países, todavia o Reino Unido
e os Estados Unidos são os países que têm as taxas de mortalidade mais altas na

população coinfectada por HIV do que a população geral sem HIV. Sendo de 27,7%
no Reino Unido e 13,9% nos Estados Unidos, as diferenças das taxas de mortalidade
do COVID-19 foram atribuídas às diferenças demográficas, diferenças nos números
de pessoas testadas, entre outros fatores.

Ademais, mesmo os pacientes

imunossuprimidos em TARV prévia não ficaram livres de desenvolverem COVID-19
grave e que a ART padrão (remdesivir, tenofovir e lopinavir) pode não proteger o
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paciente PWH contra o SARS-COV-2, indo contrário a sugestão de Davies (2020).

Além disso, o artigo traz a forte associação entre a baixa contagem de CD4 e o
COVID-19 grave. Dos pacientes com SARS-COV-2 graves, 61% tinham a contagem
de CD4 inferior a 200 células/ µL. Quanto a presença de comorbidades nos pacientes
PWH coinfectados SARS-COV-2, a hipertensão arterial crônica foi a mais prevalente
nessa população, seguida da diabetes. Ademais identificou- se que a maioria dos
pacientes mortos possuíam múltiplas comorbidades e segundo o artigo isso pode ter
contribuído mais para as altas taxas de mortalidade do que a presença de HIV por si
só.
Patel (2021) realizaram um estudo de coorte retrospectivo em Tampa no estado
norte-americano da Flórida, analisando os estudos sobre os pacientes coinfectados
com HIV e SARS-COV-2. Observou-se que nem todos os casos da coinfecção irão
evoluir favoravelmente a sua recuperação e que o papel do HIV no curso clínico do
COVID-19 ainda não está claro. Além disso, relatam que há revisões que não
apresentam estudos mais extensos dos casos, evidenciando a necessidade de mais

pesquisas e consequentemente possibilitaria o conhecimento de mais informações
sobre a coinfecção; não apresentam resultados contraditórios entre as populações,
que permitiria comparar a incidência do COVID-19 nos paciente com e sem HIV,
dados básicos, como história sexual, uso de TARV e uso de drogas. Dessa forma,
concluem dizendo que se deve ter cuidado ao definir o prognóstico dos pacientes
coinfectados com base nesses estudos pois muitos podem fornecer dados infundados
e fornecerem uma falsa segurança quanto a coinfecção HIV e SARS-COV-2.
No estudo de coorte retrospectivo realizado em um hospital dos Estados
Unidos, compararam os resultados apresentados entre 254 pessoas hospitalizadas
por COVID-19 sem HIV e 23 pacientes com HIV coinfectados por SARS-COV-2.
Nessa comparação foi identificado que os indivíduos com HIV obtiveram menor
incidência de internações nas unidades de terapia intensiva (UTI), menor necessidade
de ventilação mecânica e menor morte hospitalar do que o grupo não HIV. A maioria

dos pacientes com HIV apresentavam níveis elevados de CD4 mais de 200 / µl e carga
viral indetectável e três pacientes que tinham AIDS avançada apresentavam CD4
inferior a 200/µl, felizmente ambos receberam alta hospitalar. No que tange o uso
prévio de inibidores de protease, INI (inibidores da integrase) ou NNRTI (nãoinibidores de transcriptase reversa) e as classes de TAR não foram encontrados foram
observados nenhuns benefícios no uso prévio (NAGARAKANTI, S.R. et al., 2021).
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Um consenso emergente na comunidade sugere que não é o HIV um preditor

de mau prognóstico nos pacientes coinfectados por SARS-COV-2, mas sim a
presença de múltiplas comorbidades, idade avançadas e sexo masculino. O artigo
relata também que o transplante de órgãos sólidos contribuiu para a cura do COVID19 de vários pacientes, inferindo que é improvável que esse procedimento contribua
para o falecimento de pacientes coinfectados. Os autores relatam ainda que no estudo
de Toombs et al (2021), existia um paciente com a carga viral alta maior que um milhão
de cópias por mL e uma baixa contagem de CD4 de 50 células por µL, mas apesar
disso, ele se recuperou bem e evoluiu com alta hospitalar, HIV e o HCV se mantiveram
indetectáveis (MASUKUME, G. et al., 2021).
Outro estudo retrospectivo, sugeriu que a infecção pelo SARS-COV2 em
pacientes com HIV não altera o diagnóstico, nem o perfil clínico dos pacientes, tendo
eles os mesmos sintomas e manifestações de imagem de pneumonia viral típica que
um paciente com apenas SARS-COV2. Em termos de análise de gravidade da
infecção, o trabalho constatou que os pacientes coinfectados com HIV e SARS-COV2

tiveram febre alta de duração longa e demora na recuperação da imagem pulmonar. A
principal hipótese para esses achados são a resposta com anticorpos anti-SARSCOV2 atrasados que aparecem nos pacientes portadores de HIV. Por fim, os
antirretrovirais não mudam de maneira significativa a evolução clínica da doença
gerada por SARS-COV2, nem servem como profilaxia. Além disso, o estudo
demonstrou que pacientes coinfectados com SARS-COV2 e HIV tiveram maior
tendência a ter linfocitopenia grave, e tenderam a demorar mais para se recuperar
dessa linfocitopenia, eles propuseram que isso explicaria o maior tempo que os
pacientes coinfectados levam para gerar anticorpos anti-SARS- COV2, o que, por sua
vez, pode ser uma das causas do pior prognóstico do paciente coinfectado (YANG et
al., 2021).

1.1 Prognóstico

Os atuais estudos sobre a fisiopatologia do SARS-COV2, evidenciam que não
é o vírus em si que gera o mau prognóstico do paciente, mas, sim, a tempestade de
citocinas é a principal responsável pelo desenvolvimento da lesão grave nos principais
órgãos (STOECKLE et al., 2020). Diante desse modelo fisiopatológico, diversos
autores afirmam que pacientes com HIV coinfectadas por SARS-COV2 poderiam ter
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um melhor prognóstico com relação à população geral, pois, como já descrito, o HIV

se apodera dos linfócitos T (Principalmente o subgrupo TCD4), sendo, um grande fator
de exaustão, e exaurimento dessas. Como elas são muito importantes no
desenvolvimento de citocinas, o paciente com HIV, logicamente teria uma menor
capacidade de gerar a tempestade de citocinas, e assim estaria de certa forma
protegido da forma grave da infecção do SARS- COV2.
Essa informação é lógica, mas não é comprovada, e não pode ser aceita por
membros da comunidade, tampouco usada para se propagar falsas informações de
que pacientes com HIV não precisariam se preocupar com o vírus SARS-COV2, como
foi feito em certos países (ADADI ; KANWUGU, 2021). Isso se materializa quando
analisamos dados dos artigos mais novos feitos com relação ao SARS-COV2, nestes
se nota grande divergência de informações, e enormes diferenças entre os estudos e
a população analisada como se pode notar no quadro 1 exposto abaixo:

Quadro 1 - Conclusões dos estudos sobre o prognóstico da coinfecção HIV & SARS-COV2

AUTORES, ANO
(STOECKLE et al.
2020)
(VIZCARRA et al.,
2020)
(DAVIES, 2020)
(ZHU et al., 2020)
(MIRZAEI et al.,
2020)
(BYRD et al., 2020)

(ZHAO et al., 2020)
(HU et al., (2020)
(GUO et al., 2020)
(MARIMUTHU et al.,
2020)

CONCLUSÕES
Sugestão de que uma resposta imune deficiente
do paciente com HIV, devido ao estado de
exaustão das células T, gera uma menor
gravidade de infecção pelo SARS-COV2
Pior prognóstico, principalmente naqueles com
comorbidades
Pior prognóstico, principalmente naqueles com
comorbidades
Paciente mesmo com comorbidades, teve boa
evolução
Idade avança e presença de muitas comorbidades
são preditores de pior prognóstico
Pior prognóstico, principalmente naqueles com
comorbidades, presença de fatores de risco, idade
avançada.
Disfunção imunológica gerada pelo HIV1, excesso
de INF12 gerado pelo HIV, ou uso de
antirretrovirais podem ter definido o bom
prognóstico do paciente
TARV3 prévia traz melhor prognóstico
Contagem baixa de TCD44 não leva a morte
iminente do paciente, pode ser um fator protetivo
contra a resposta imune do ser humano
Contagem alta ou baixa de TCD44 não influenciou
no prognóstico

PIOR
PROGNÓSTICO

NÃO
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM

NÃO
SIM
NÃO
NÃO
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(WANG et al., 2019)

Paciente apresentou IgM indetectável durante dois
meses, isso se deve a destruição dos linfócitos T e
B pelo HIV1 e SARS-COV25

SIM

Não obteve conclusões sólidas acerca do
prognóstico.
Nem todos os pacientes que vivem com HIV
desenvolvem SARS-COV25 grave

NÃO SE
APLICA

Não obteve conclusões sólidas acerca do
prognóstico.
A presença de múltiplas comorbidades contribuiu
mais para as altas taxas de mortalidade do que a
presença de HIV1 por si só.

NÃO SE
APLICA

(PATEL et al., 2021)

Não obteve conclusões sólidas acerca do
prognóstico.

NÃO SE
APLICA

(NAGARAKANTI et
al., 2021)

Não obteve conclusões sólidas acerca do
prognóstico.

NÃO SE
APLICA

(MASUKUME et al,
2021)

A presença do HIV1 não define mau prognóstico.

(TUOHY et. al., 2020)
(SUN et. al, 2020)
(NAKAMOTO et al.,
2021)
(KANWUGU et al.,
2020)

(YANG et al., 2021)

(ADADI; KANWUGU
2021)

Presença de HIV1 aumenta a chance de
linfocitopenia grave, e retarda o tempo de
aparecimento dos anticorpos anti- SARS-COV2
Pacientes HIV1 que aderem à terapia antirretroviral
tem chance menor de ter a forma grave do SARSCOV25

NÃO

SIM

NÃO
SIM

NÃO

respiratória aguda grave- Coronavírus;

Nesse contexto torna-se muito difícil afirmar algo com precisão, mas, pode-se
numericamente analisar alguns pontos, que acabam confrontando a teoria explicitada
acima, esses pontos são materializados por meio do quadro 2, exposto abaixo:
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Quadro 2 - Características do coinfectado em desenvolver pior prognóstico descritas pelos autores

AUTORES, ANO

FATORES QUE PREDISPUSERAM PIOR
PROGNÓSTICO
Linfocitopenia grave

(QIN et al., 2020)
(KARMEN-TUOHY et al., Picos de PCR1, maior tendência a superinfecção por pneumonia
2020)
bacteriana
Diabetes, HAS2; idade avançada; Tuberculose atual ou prévia; CD4
(DAVIES, 2020)
< 200 células/ul
(VIZCARRA et al., 2020) Linfocitopenia
(MASUKUME et al.,
Comorbidades, e não o HIV3
2021)
HAS, Diabetes Mellitus -I I, obesidade, dislipidemia, e DPOC4,
(MIRZAEI et al., 2020)
idade avançada, mas não a infecção pelo HIV.
Idade avançada e presença de comorbidades
(BYRD et al., 2020)
Sem conclusões acerca desse fim
(ZHAO et al., 2020)
O não uso de TARV5 prévia traz pior prognóstico
(HU et al., 2020)
idade avançada e a presença de comorbidades
(GUO, W. et al., 2020)
(MARIMUTHU et al.,
Sem conclusões acerca desse fim
2020)
Sem conclusões acerca desse fim
(WANG et al.,2019)
Sem conclusões, porém sugere que SARAS-COV-26 pode
(KARMEN-TUOHY et.
favorecer infecções bacterianas em pacientes que vivem com HIV,
al., 2020)
e que mais estudos são necessários.
Sem conclusões acerca desse fim
(SUN et al., 2020)
(NAKAMOTO, N. et al,
Sem conclusões acerca desse fim
(2021)
(KANWUGU et al., 2020) Presença de múltiplas comorbidades favorece pior prognóstico
Sem conclusões acerca desse fim
(PATEL et al, 2021)
(NAGARAKANTI et al.,
Presença de AIDS7 avançada
2021)
(MASUKUME, G. et al.,
Múltiplas comorbidades, idade avançada e sexo masculino
2021)
Linfocitopenia mais grave e com maior tempo de
convalescença; tempo de soroconversão dos anticorpos
(YANG et al., 2021)
Anti-SARS-COV2 maiores
Pacientes com HIV não tem risco maior de adquirir SARSCOV2; à quantidade de Linfócitos CD4 está diretamente
(ADADI; KANWUGU,
relacionado a capacidade do hospedeiro de
2021)
desenvolver a forma grave do SARS-COV2
1

Proteína C reativa; 2Hipertensão arterial sistêmica; 3Vírus da imunodeficiência humana; 4Doença
pulmonar obstrutiva crônica; 5Terapia antirretroviral; 6Síndrome respiratória aguda graveCoronavírus; 7Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

4. LINFOPENIA

Diversos artigos demonstraram que quanto menor o número de Linfócitos
TCD4 pior

será

o

prognóstico

do

paciente

(ADADI;

KANWUGU,

2021).

Antagonicamente à fisiopatologia conhecida do SARS-COV2, pois, na medida em que
o paciente tem menos linfócitos TCD4, menor a tendência de desenvolver SARSCOV2 grave, porém não foi- se observado isso (STOECKLE et al., 2020). Yang et al
(2021) na tentativa de explicar esse fato contraditório, teorizou que a linfocitopenia
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está diretamente relacionada a demora na soroconversão, isso ocorre, pois, o linfócito
T virgem na zona T dos linfonodos é ativado através da exposição ao MHC II conjugado
ao antígeno proteico do vírus, esse só foi ativado na célula B, devido aos receptores
CD dessa, que são capazes de “forçar” o linfócito B a expor o MHC II. O MHC II é
conjugado com os receptores T dos linfócitos T, e então isso permite que a célula B gere
coestimuladores como o B7, e que os linfócitos T gerem receptores para esses
coestimuladores, como o CD28. A interação entre esses receptores e seus
respectivos agonistas, é essencial para o próximo passo, que é a geração de citocinas
(necessárias para ativação das células B) pelas células T e de CD40L, bem como, a
geração do receptor CD40 nas células B (CRUVINEL et al., 2010).
A ligação do receptor CD40 ao seu ligante (CD40L), tem implicações
significativas, como: recrutamento da proteína ligadora de genes TRAF, que é
responsável por ativar o NF-κβ, e o AP-1 (Fatores de ativação genética importantes
para geração de citocinas inflamatórias, que ajudaram a célula B a aumentar a
produção de anticorpos, diferenciá-los, e a crescer); Proliferação das células B;
Formação do centro germinativo; Expressão da enzima AID, crítica na mudança
somática e mudança de isótopo.
Após a interação das células T e B, supracitada, a célula B ativa pode migrar
para dentro do centro germinativo, e encontrar as células T foliculares, que são
especializadas. A interação entre células T foliculares, e as células B é essencial para
gerar células B de vida longa (memória), com alta mutação somática, e com alta
capacidade de produzir anticorpos IGG especializados (CRUVINEL et al., 2010;
JÚNIOR et al., 2010). Sob esta óptica consegue-se entender, que a linfopenia está
diretamente relacionada ao atraso na geração de anticorpos, bem como, a diminuição
da quantidade de linfócitos B de memória e de anticorpos IgG especializados.
O que vem sendo constatado por diversos autores, é a correlação direta entre
o atraso na geração de anticorpos, e a maior gravidade da infecção pelo SARS-COV2.
Essa afirmação nos leva a questionar o conhecimento atual sobre a fisiopatologia do
SARS- COV2, e coloca os anticorpos e os linfócitos TCD4 em evidência, como peçachave na proteção e diminuição da resposta imune do corpo ao vírus, deixando as
citocinas em um segundo plano.
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5. COMORBIDADES E A IDADE AVANÇADA

Outro ponto muito importante, e por diversas vezes citado por muitos autores,
é com relação às comorbidades. É quase uma unanimidade a afirmação de que elas
são um fator muito importante para a determinação do mau prognostico do paciente.
Estudos demonstraram que a presença de Dislipidemia, Diabetes, Hipertensão,
tuberculose prévia, estão diretamente relacionadas ao prognóstico do paciente
(VIZCARRA et al., 2020) (DAVES, 2020) (MIRZAEI et al., 2020)(BYRD et al.,
2020) (KANWUGU et al., 2020)(GUO et al., 2020) (MASUKUME et al, 2021), alguns
afirmam, inclusive, que a presença de comorbidades é um fator mais importante, na
determinação do prognóstico, do que a própria presença do HIV (MASUKUME et al.,
2021) (MIRZAEI et al., 2020).
Essa constatação é preocupante, visto que um alto número de pacientes
portadores de HIV têm comorbidades devido ao efeito envelhecimento precoce,
gerado pelo vírus (DAVES, 2020).
Outro ponto importante a ser destacado, é a determinação do envelhecimento
como fator de mau prognóstico nos coinfectados por HIV e SARS-COV2 (MASUKUME
et al., 2021) (NAGARAKANTI et al., 2021) (GUO et al., 2020); (BYRD et al., 2020)
(MIRZAEI et al., 2020); DAVIES, (2020). A principal explicação para essa
afirmação, seria a mesma que se dá a pacientes que têm múltiplas comorbidades: A
diminuição da capacidade fisiológica do organismo de responder a estímulos nocivos.
Diante disso, teoriza-se que a presença de idade avançada, múltiplas comorbidades,
e linfopenia (principalmente queda nos linfócitos TCD4), são os principais fatores que
influenciam no pior prognóstico dos pacientes coinfectados por HIV e SARS-COV2.

6. QUADRO CLÍNICO

Com base nas evidências até o momento da publicação desta revisão, houve
congruência de sintomas apresentados pelos pacientes coinfectados HIV e SARSCOV2 conforme descrito no Quadro 3 a seguir. Partindo do consenso sobre o papel
crítico da tempestade de citocinas na imunopatogênese e mortalidade do novo
Coronavírus (YE, Q. et al., 2020), postulou-se que indivíduos imunossuprimidos
teriam, por lógica, quadro clínico brando e benigno. Porém, nota-se uma tendência de
não haver implicação significativa do transcorrer da apresentação clínica da infecção
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pelo SARS-COV2 em pessoas que vivem com HIV. Além disso, devido ao
comprometimento da performance de gerar resposta imune humoral e celular contra
o SARS-COV, os autores relataram demora no surgimento e soroconversão de
anticorpos que implica em intervalos maiores de viremia e depuração viral, além de
espaçamento no intervalo de tempo de sintomas inespecíficos de virose, tal como
febre (YANG et al., 2021). Paralelamente, por ter uma maior suscetibilidade a
infecções secundárias (BRUCHFELD, J. et al., 2015), os pacientes que
desenvolveram infecções secundárias ao HIV, além do SARS-COV2, tiveram maior
mortalidade.

Quadro 3 - Comparação se houve disparidades entre as apresentações clínicas de indivíduos
coinfectados e a população geral descrita pelos autores

Autores, ano
(MASUKUME et al.,
2021)

(MIRZAEI et al., 2020)
(BYRD et al., 2020)
(ZHAO et al., 2020)
(HU et al., 2020)
(GUO et al., 2020)
(MARIMUTHU et
al., 2020)
(WANG et al., 2019)
(KARMEN-TUOHY et.
al., 2020)
(NAKAMOTO et al.,
2021)

(KANWUGU et al.,
2020)

Congruência entre a apresentação clínica dos
coinfectados e a população geral
Proporção igual entre pessoas com HIV e que contraíram
SARS-COV21, e pessoas sem o vírus com HIV e que
contraíram SARS-COV2, esses resultados o levam a crer
que pessoas que vivem com HIV2 não tem risco aumentado
de ter SARS-COV2
Sintomas Clínicos iguais, Proporção entre pessoas de
pessoas coinfectadas comparada a população geral era igual
Sintomas clínicos comuns aos apresentados pela população
geral
Sintomas clínicos comuns aos apresentados pela população
geral
Sintomas clínicos comuns ao SARS-COV2, além de anorexia e
depressão
Sintomas clínicos comuns ao SARS-COV2, maior taxa de
mortalidade e gravidade nos coinfectados.
Sintomas comuns ao SARS-COV2, além de candidíase oral e
esofágica em um paciente sem TARV prévia
Febre e hipoxemia durante 1 mês, IgM3 ausente no soro
por mais de 2 meses.
Três pacientes HIV positivos com pneumonia bacteriana que
evoluíram ao óbito
Paciente sem TARV4 previa desenvolveu pneumonia leve e
se recuperou bem

Sintomas clínicos comuns ao covid; EUA e Reino unido sob
uso de TARV prévia não ficaram livres de desenvolverem
COVID-19 grave

(PATEL et al., 2021)
(NAGARAKANTI et
al., 2021)

Não descreveu informações sobre esse assunto aspecto

(MASUKUME et al.,

Não descreveu informações sobre esse assunto aspecto

Sintomas clínicos comuns aos apresentados pela população
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2021)

(YANG et al., 2021)
Duração maior da febre; Febre maior;
KANWUGU; ADADI,
Não descreveu informações sobre esse assunto aspecto
(2021)
1Síndrome respiratória aguda grave- Coronavírus; 2Vírus da imunodeficiência humana;
3Imunoglobulina do tipo M; 4Terapia antirretroviral;

6.1 Terapia antirretroviral
Para alguns autores o uso de antirretrovirais, principalmente de forma prévia,
parece estar associado aos melhores prognósticos na coinfecção por SARS-COV 2 e
parece proporcionar um curso clínico mais leve da COVID-19, quando comparado aos
pacientes sem TARV prévia. Porém em outros estudos, foram mencionados que o uso
de TARV prévia não levou a um melhor prognóstico, ou isentou do desenvolvimento
da forma grave da COVID-19.
Além do melhor prognóstico advindos do uso de TARV prévia, relatada em

alguns estudos, fatores como a apresentação clínica, a taxa e risco de infecção por
SARS-COV2 foram melhores nesses pacientes. O uso do antirretroviral Tenofovir
Disoproxil Fumarato, foi citado como contribuinte para a diminuição da taxa de
insuficiência respiratória e como agente ativo de melhor prognóstico do paciente.
Diante das controvérsias existentes sobre esse assunto, se faz necessário mais
estudos que abranjam o uso dos antirretrovirais e os resultados como prognóstico,
quadro clínico e evolução obtidos na coinfecção por SARS-COV2 e HIV.

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 113060-113084 dec, 2021 ISSN: 2595-6825

273

Quadro 4 - Uso de antirretrovirais: Conclusões acerca do prognóstico descritas pelos autores

AUTORES, ANO

CONCLUSÕES
Uso de terapia antirretroviral com inibidores de proteases
podem ter contribuído para apresentar uma taxa mais baixa
(STOECKLE et al., 2020) de insuficiência respiratória1 grave nos pacientes que
contraíram o SARS-COV2 .
Sendo o uso de tenofovir, disoproxil fumarato o único com
associação estatística positiva
O uso de tenofovir disoproxil fumarato foi associado a
melhor prognóstico por HIV2, não havendo diferença
(DAVIES, 2020)
estatística nos outros
Taxa de infecção nos adultos, a apresentação clínica, e o
risco de infecção por SARS-COV2, é modificado pelo uso
(VIZCARRA et al., 2020) de antirretrovirais nesses pacientes
Outros autores já conseguiram demonstrar que pessoas
que vivem com HIV, e contraem SARS-COV2 não
(TOOMBS et al., 2021)
experimentam internações, morbidades, e mortalidades
desproporcionalmente maiores quando comparadas a
população geral
Não obteve relevância estatística para gerar conclusões
(MIRZAEI et al., 2020)
quanto à TARV3
Os autores sugeriram que emtricitabina, lamivudina e
tenofovir não eram completamente protetores contra a
(BYRD et al., 2020)
infecção por SARS-CoV-2
(ZHAO et al., 2020)
Possível determinante do bom prognóstico do paciente
(HU et al., 2020)
(GUO et al., 2020)

O prognóstico é melhor em pacientes com TARV prévia
Não obteve conclusões sobre o uso de TARV

O paciente sem uso prévio de TARV evolui bem como os
outros pacientes em TARV prévia.
Não obtiveram conclusões sólidas sobre o uso de TARV,
(WANG et al., 2019)
não relatou quais foram utilizados
Não obtiveram conclusões sobre o uso de TARV, mas
(KARMEN-TUOHY
relatou que HIV ou AIDS4 mal controladas não corrobora
et. al., 2020)
desenvolvimento de infecção bacteriana dos pacientes
Relata que o paciente em TARV prévia teve um curso leve
(SUN et. al, 2020)
do SARS-COV2
Paciente sem TARV prévia teve curso clínico brando
(NAKAMOTO et al.,
de SARS- COV2
2021)
Pacientes em TARV prévia não ficaram livres de
(KANWUGU et al., 2020) desenvolverem SARS-COV2 grave
Não obteve relevância estatística para gerar conclusões
(PATEL et al., 2021)
quanto à TARV
No que tange o uso prévio de inibidores de protease, INI
(NAGARAKANTI et
(inibidores da integrase) ou NNRTI ( não-inibidores de
al., 2021)
transcriptase reversa de nucleotídeos) e as classes de TAR
não foram observados nenhum benefícios no uso prévio.
(MASUKUME et al.,
Não obteve conclusões sobre o uso de TARV
2021)
(MARIMUTHU et al.,
2020)

(YANG et al., 2021)

Uso de TARV não interferiu no prognóstico
TARV previa sem comorbidades tem chance de serem
curados de SARS-COV2.

(ADADI; KANWUGU,
2021)
1Síndrome respiratória aguda grave- Coronavírus; 2Vírus da imunodeficiência humana;
3Terapia antirretroviral; 4Síndrome da imunodeficiência Adquirida;

7. CONCLUSÃO
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Em suma, nota-se que os pacientes que vivem com HIV não possuem um risco
aumentado de contrair o SARAS-COV-2 e que os sintomas apresentados por eles não
são mais exacerbados do que os apresentados por pacientes sem HIV. Além disso foi
observado no presente estudo, o fato da presença de comorbidades ser um fator de
pior prognóstico tanto para os indivíduos com a coinfecção tanto para os indivíduos
infectados apenas pelo SARAS-COV-2. Ademais notou-se em alguns estudos, que o
uso de TARV prévia nos coinfectados por HIV e SARS-COV2 poderia favorecer um
melhor prognóstico e trariam uma chance menor de desenvolverem a forma grave da
COVID-19, quando comparava-se aos pacientes sem TARV previa. No que tange aos
TCD4, sua baixa contagem, poderia funcionar como um fator protetivo contra resposta
hiper imune do organismo do coinfectado. Dessa forma, as informações obtidas até o
presente estudo vem para contribuir para o conhecimento da resposta do organismo
frente às duas já citadas infecções, todavia, muitos estudos têm metodologias
diferentes, são feitos em populações diferentes, e não usam a mesma padronização
de conceitos, o que dificulta uma análise mais aprofundada do tema, assim, faz-se
necessário mais estudos relacionados aos aspectos encontrados, e mais
padronização, para que se possa entender melhor a real problemática dos pacientes
coinfectados por HIV e SARS-COV2.
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RESUMO: O uso de substâncias psicoestimulantes com o intuito de aumentar a
capacidade cognitiva é uma realidade que vem causando preocupação no universo
acadêmico. O acesso legal a estes medicamentos é restrito, e somente um médico
psiquiatra ou neurologista está apto a receitá-los ao paciente acometido,
normalmente, por Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH),
sendo as substâncias mais utilizadas o metilfenidato e o dimesilato de
lisdexanfetamina, que se classificam como anfetaminas. O mecanismo de ação é
bloquear o transportador dopaminérgico do organismo, aumentando o nível de
dopamina na via mesocorticolímbica. Consequentemente, estas drogas podem
causar dependência devido à ativação deste neurotransmissor, o qual gera a
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sensação de prazer, além de proporcionar atenção e melhora da cognição. Com base
no descrito, este estudo tem como objetivo observar o uso destas drogas por
estudantes de medicina da Universidade de Marília. Material e métodos: Após a
aprovação no Conselho de Ética, CAAE 02639518.6.0000.5496, essa pesquisa
envolveu graduandos, maiores de dezoito anos, do primeiro ao sexto ano do curso de
medicina da Universidade de Marilia. Foi utilizado um questionário que colheu
informações referente ao uso pessoal, conhecimento geral a respeito dos
psicoestimulantes bem como sua prescrição, efeito, uso recreativo, venda ilegal e
efeitos colaterais. Desta forma foi utilizado como base de colhimento de dados um
questionário voltado para a obtenção dos dados relevantes à pesquisa durante as
aulas dos alunos. Foram entrevistados 417 estudantes, 27% do sexo masculino e 73%
do sexo feminino. Foi observado que em torno de 42% dos estudantes utilizam drogas
psicoestimulantes e não há diferença estatística, quanto ao consumo, entre os sexos.
Destes, 62,8% moram sozinhos e 90% do número total da amostra que consomem os
medicamentos buscam aumentar o potencial cognitivo com objetivos acadêmicos. A
distribuição do uso se dá em maior quantidade entre alunos do 3º ano acadêmico e
em menor quantidade no 1º ano acadêmico. Apesar do conhecimento da população
a respeito do uso de drogas psicoestimulantes, estas são bastante utilizadas entre os
estudantes de medicina na tentativa de melhorar o potencial cognitivo através desse
meio. É importante reiterar para discentes sobre o consumo destes medicamentos e
suas consequências, principalmente quando utilizados sem indicação e prescrição
médica.
PALAVRAS-CHAVE: Drogas psicoestimulantes; Universitários.
ABSTRACT: The use of psychostimulant substances in order to increase cognitive
capacity is a reality that has been causing concern in the academic universe. Legal
access to these medications is restricted, and only a psychiatrist or neurologist is able
to prescribe them to the patient usually affected by Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD), with the most used substances being methylphenidate and
dimesylate of lysdexamphetamine, which are classified as amphetamines. The
mechanism of action is to block the body's dopaminergic transporter, increasing the
level of dopamine in the mesocorticolimbic pathway. Consequently, these drugs can
cause dependence due to the activation of this neurotransmitter, which generates the
sensation of pleasure, in addition to providing attention and improving cognition. Based
on what has been described, this study aims to observe the use of these drugs by
medical students at the University of Marília. After approval by the Ethics Council,
CAAE 02639518.6.0000.5496, this research involved undergraduate students, over
eighteen years of age, from the first to the sixth year of the medical course at the
University of Marilia. A questionnaire was used that collected information regarding
personal use, general knowledge about psychostimulants as well as their prescription,
effect, recreational use, illegal sale and side effects. Thus, a questionnaire aimed at
obtaining the relevant data for the research during the students' classes was used as
the data collection base. 417 students were interviewed, 27% male and 73% female.
It was observed that around 42% of students use psychostimulant drugs and there is
no statistical difference, regarding consumption, between genders. Of these, 62.8%
live alone and 90% of the total number of the sample who consume the drugs seeks
to increase the cognitive potential for academic purposes. The distribution of use is
greater among students in the 3rd academic year and less in the 1st academic year.
Despite the population's knowledge about the use of psychostimulant drugs, they are
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widely used among medical students in an attempt to improve cognitive potential
through this medium. It is important to reiterate to students about the consumption of
these drugs and their consequences, especially when used without medical indication
and prescription.
KEYWORDS: Psychostimulant drugs; College students.
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1. INTRODUÇÃO

O uso de drogas sempre foi muito presente na sociedade, principalmente
devido às suas propriedades capazes de modificar os mecanismos fisiológicos préexistentes do ser humano. Substâncias psicoativas podem ser utilizadas por qualquer
via de administração, alterando o humor, o nível de percepção ou ainda mesmo
melhorando o potencial cognitivo, podendo ser legalmente prescritas ou ilícitas.1
Algumas drogas, por influenciarem positivamente a concentração, como o
metilfenidato e o dimesilato de lisdexanfetamina, dos quais normalmente o primeiro é
indicado para o tratamento de narcolepsia, um raro transtorno do sono, e ambos para
o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), cujo diagnóstico é
fundamentalmente clínico e necessariamente precisa de um médico especialista em
conjunto com um psicólogo e terapeuta ocupacional para confirmar a suspeita, estão
sendo desejadas por indivíduos que necessitam de uma maior concentração mesmo
sem sofrerem estes transtornos.2 Sendo assim, estudantes de medicina estão

utilizando estas e outras substâncias psicoestimulantes sem prescrição médica e de
maneira indiscriminada por conta da carga horária e extenso conteúdo do curso sem
se preocuparem com os efeitos colaterais.3
Esse tipo de fármaco está no mesmo parâmetro de classificação das
anfetaminas. Seu mecanismo bloqueia o transportador dopaminérgico do organismo,
aumentando

o

nível

de

dopamina

na

via

mesocorticolímbica.4,5,6,7,8

Consequentemente, esta droga pode causar dependência devido à ativação deste
neurotransmissor, o qual gera a sensação de prazer.9
Ao passo que este tipo de fármaco e suas variações proporcionam uma boa
capacidade cognitiva e aumentam a energia, há uma preocupação relacionada aos
seus abusos e seus efeitos colaterais, tais como alteração de humor, elevação da
pressão sanguínea e taquicardia.10
Uma grande parcela de estudantes de medicina consome estas substâncias

devido à carga horaria e necessidade de bom rendimento na vida acadêmica, e muitas
vezes são usuários que não se encaixam nas indicações clínicas do remédio.11 Este
fenômeno ocorre ao passo que possuem fácil acesso à estas drogas por conta do
ambiente em que vivem e contatos que possuem, além das cobranças citadas
anteriormente.12
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Um exemplo disto está inserido em uma pesquisa da Babol University of

Medical Sciences, a província de Mazandaran, Irã.13 Este estudo relata uma amostra
de 444 estudantes. Dentro desta população, observou-se que 11% usavam
anfetaminas e 59,2% destes 11% as utilizavam com o objetivo principal pela busca da
melhora da concentração. Além do mais, 30% da amostra se automedica e apenas
24% possui prescrição médica.
Por conseguinte, em uma visão generalizada, como a maioria dos estudantes
do curso são adolescentes, é natural que existam atitudes inconsequentes
relacionadas às drogas, pois possuem uma maior exposição e vulnerabilidade a elas
devido ao meio social que convivem e o psicológico.14
Com isso, este estudo procura entender e pesquisar sobre o uso de drogas
psicoestimulantes entre uma parcela desta população de discentes. Por ser notável
que estudantes de medicina utilizam drogas psicoestimulantes para melhorar o
rendimento acadêmico, o objetivo desta pesquisa foi investigar diversas questões
sobre uso de drogas psicoestimulantes entre estudantes de medicina.

2. METODOLOGIA

O presente artigo, após a aprovação no Conselho de Ética, teve como objetivo
colher dados na Instituição de Ensino Superior Universidade de Marília – Unimar.
Foram abordados 419 dos graduandos do primeiro ao sexto ano do curso de medicina,
no intervalo de 18 a 45 anos de idade.
Foram elaborados dois questionários, um sócio demográfico e outro referente
ao uso pessoal, conhecimento geral a respeito dos psicoestimulantes bem como sua
prescrição, efeito, uso recreativo, venda ilegal e efeitos colaterais usando como base
a pesquisa realizada por Quinton Babcock e Tom Byrne15, em seu trabalho publicado
no Journal of American College Health do ano de 2000. Desta forma, os participantes
da pesquisa responderam perguntas sobre o uso de medicamentos com venda restrita

que aumentam o potencial cognitivo. Os questionários foram aplicados durante as
aulas juntamente com um termo de consentimento e apurados em planilhas para
análise estatística dos dados.

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.4, n.4, p. 17912-17921 jul./ago. 2021 ISSN: 2595-6825

283

3. DESENHO DA PESQUISA

O plano de pesquisa foi elaborado de acordo com um estudo clínico, descritivo,
analítico, transversal e primário, sendo de centro único.

4. ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Marília e, após ser aprovada, CAAE 02639518.6.0000.5496, obteve autorização do
coordenador do curso para a aplicação dos questionários e dar andamento ao estudo.

5. RESULTADOS

A partir dos resultados, foram obtidos dados estatísticos com algumas
combinações das perguntas do questionário, além de analisados e validados quanto

ao P valor.
À primeira vista, no Gráfico 1, é observado que 42,2% dos consumidores destas
drogas psicoestimulantes são homens e, 42,5%, mulheres. Sendo assim, com um P
valor de 0.9581, não há diferença estatística entre os sexos.
Gráfico 1

Acervo do autor.

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.4, n.4, p. 17912-17921 jul./ago. 2021 ISSN: 2595-6825

284

Observa-se que a maioria dos estudantes, 90% do total de consumidores,

praticam tal ato com o objetivo de melhorar o potencial cognitivo a fim de atingir uma
melhora no âmbito acadêmico. Também é importante salientar que 93% da amostra
consumidora tem consciência de que há consequências para o uso destas drogas.
Em seguida, nota-se que mais da metade destes usuários moram sozinhos
(62,8%), e para α = 5%, observa-se que há diferença estatística entre os estudantes
que moram sozinhos em relação ao uso de drogas psicoestimulates, sendo que estes
utilizam mais do que os que moram com alguém (P valor = 0.0189).
Inusitadamente, 48% não possuem prescrição médica, o que abre um leque de
possibilidades de como são adquiridas estas substâncias e o quão maléfico pode ser
este consumo sem uma indicação e acompanhamento de um profissional adequado.
No Gráfico 2, há uma comparação entre a porcentagem do uso destas drogas
por discentes compreendidos em cada ano letivo, levando à algumas discussões.
Gráfico 2:

Acervo do autor.

O maior consumo se dá entre acadêmicos do terceiro ano acadêmico.
Esperava-se que o consumo maior seria nos dois últimos anos, no internato, devido à
maior carga de plantões. Entretanto, no terceiro ano há o início de matérias que

exigem mais horas extras de estudos, segundo análise de carga horária e exigência
de matérias que requerem maior profundidade.
Por fim, foi relatado que nos extremos (início e fim) do curso existem os
menores índices do uso destes medicamentos, o que se supõe uma falta de
conhecimento e contato por estas substâncias pelos estudantes do primeiro ano, e,
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uma maior consciência dos efeitos colaterais que estas drogas causam no organismo

pelos internos do último ano, visto que 99,77% responderam “sim” para este tópico,
maior porcentagem registrada em relação aos outros anos acadêmicos.

6. DISCUSSÃO

A atual pesquisa compreende que há um número alto do consumo de drogas
psicoestimulantes, principalmente com o objetivo de aumentar a capacidade cognitiva
para auxiliar nos estudos da graduação, no entanto, isso pode acarretar em diversos
problemas futuros, visto que a carga horária do curso é elevada e o conteúdo cada
vez mais exigente.
Alguns aspectos puderam ser observados, como o fato de não haver diferença
significativa do uso em relação ao sexo, assim como Morgan et al. (2017), mesmo
com uma maior proporção de discentes do sexo feminino.
É possível observar que o uso de psicoestimulantes entre os estudantes de

medicina aumenta ao decorrer do curso talvez por um aumento na carga horária como
dita Mendonza D.Z.U. (2013), porém o nível tem uma leve queda no quarto e quinto
ano, quando ficam praticamente estabilizados e, ocorre uma maior diminuição no
último ano, que como comentado anteriormente nos resultados, esse fenômeno
provavelmente se dá devido à maior taxa de conhecimento dos efeitos colaterais
destas substâncias.
Como 90% dos estudantes afirmaram utilizar os medicamentos em busca de
melhorar o potencial dos estudos, deve-se levar em consideração que não acontece
só nesta universidade. Teixeira (2007) fez uma análise de vários estudos e em um
deles, 84,2% dos estudantes afirmaram ter rendimento acadêmico melhorado.
Em Tarcisio C. S. C. Cruz et al. (2011) é confirmada a hipótese de que o
consumo de tais drogas sem prescrição médica está presente entre os universitários
brasileiros e traz como possível fator de risco o curso de medicina, analisado neste

projeto. Neste mesmo projeto também diz respeito ao menor uso entre os estudantes
do 6º ano, por realizarem maior parte de seus trabalhos em unidades da saúde da
cidade.
É importante salientar que, no presente estudo, há uma diferença estatística
quando se trata de morar sozinho. Isso levanta hipóteses de que há uma maior busca
por métodos que ajudem no foco e concentração, principalmente porque a maioria é
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jovem e, talvez, seja a primeira vez que moram sozinhos. Dito isso, se inicia o

processo de assumir responsabilidades e compromissos cruzando vida pessoal e
rotina de estudos em um curso com uma carga horária extremamente exigente.
Dessa maneira, é necessário que mais estudos sejam realizados, bem como
um incentivo à maior conscientização da população em relação aos efeitos adversos
indesejados destes medicamentos, sobretudo pela necessidade de prescrição e
acompanhamento médico e reconhecimento de que este consumo impulsivo pode
levar a consequências indesejadas e, porventura, um vício.

7. CONCLUSÕES

Em virtude dos resultados obtidos, há uma conclusão de que os estudantes de
medicina da Universidade de Marília, bem como em outras instituições, apesar de
estarem conscientes sobre suas consequências, utilizam drogas psicoestimulantes
para auxiliar nos estudos em busca do aumento do potencial cognitivo e melhor

rendimento acadêmico.
Infelizmente, é um assunto pouco abordado com os estudantes, o que leva a
um uso indiscriminado dessas substâncias, muitas vezes de forma inconsequente.
Reitera-se a importância de mais estudos sobre esta área para uma melhor
análise e desenvolvimento de estratégias de conscientização sobre tal consumo
destes medicamentos.
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RESUMO: Objetivo: realizar uma análise do perfil epidemiológica das pacientes com
endometriose no estado do Amazonas no período de 2016 a 2020. Metodologia:
trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo de abordagem quantitativa, que
utiliza dados secundários obtidos no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Os dados foram coletados entre o período 2016 a 2020 em 62
municípios do estado do Amazonas que são agrupado por regiões de saúde. As
variáveis analisadas foram: ano de maior incidência, município com a maior
incidência, faixa etária das pacientes, cor das pacientes, média de permanência na
internação e medias de valores dos custos das internações em cada
região. Resultados: Durante os anos de 2016 a 2020, um total de 737 (setecentos e
trinta sete) casos de pacientes com endometriose foram notificados no Estado do
Amazonas, com a maioria das pacientes notificadas em Manaus com 353 casos.
Região de saúde Manaus, Entorno e Alto Rio Negro representa 74% (setenta e quatro
porcento), à faixa etária que apresentou a maior quantidade de casos foi entre 40 a
44 anos (156), No que se refere à cor, 453 como pardas se declararam como brancas,
A taxa média de permanência foi de 3,1 dias, com a região Juruá apresentando o
maior tempo (4,8 dias), valor médio de internação por região foi de R$715,50
(setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), ao passo que o valor dos serviços
foi de R$ 373.042,51 (trezentos e setenta e três mil e quarenta dois reais e cinquenta
centavos), no período dos anos de 2016 a 2020. Conclusão: Em suma, a
endometriose possui alta incidência no Brasil, principalmente nas mulheres na faixa
etária entre 40 a 44 anos. Embora a endometriose seja uma doença benigna, causa
prejuízos a qualidade de vida das pacientes, sendo importante haver um diagnóstico
precoce da mesma.
PALAVRAS-CHAVE: Amazonas; Perfil epidemiológico; Endometriose; Infertilidade;
faixa etária.
ABSTRACT: Objective: to carry out an analysis of the epidemiological profile of
patients with endometriosis in the state of Amazonas from 2016 to 2020.
Methodology: this is an epidemiological, descriptive study with a quantitative
approach, which uses secondary data obtained from the Disease Information System
of Notification (SINAN). Data were collected between the period 2016 to 2020 in 62
municipalities in the state of Amazonas that are grouped by health regions. The
variables analyzed were: year with the highest incidence, municipality with the highest
incidence, age range of patients, color of patients, average length of stay in hospital
and mean value of hospitalization costs in each region. Results: During the years 2016
to 2020, a total of 737 (seven hundred and thirty seven) cases of patients with
endometriosis were reported in the State of Amazonas, with the majority of patients
reported in Manaus with 353 cases. Health region Manaus, Surroundings and Alto Rio
Negro represents 74% (seventy-four percent), the age group that presented the
highest number of cases was between 40 and 44 years (156), With regard to color,
453 as brown declared themselves as white. The average rate of stay was 3.1 days,
with the Juruá region showing the longest time (4.8 days), average hospitalization per
region was R$715.50 (seven hundred and fifteen reais and fifty cents), while the value
of the services was BRL 373,042.51 (three hundred and seventy-three thousand, fortytwo reais and fifty cents), in the period from 2016 to 2020. Conclusion: In short,
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endometriosis it has a high incidence in Brazil, mainly in women aged between 40 and
44 years. Although endometriosis is a benign disease, it impairs the quality of life of
patients, and it is important to have an early diagnosis of it.
KEYWORDS: Amazonas; Epidemiological profile; Endometriosis; Infertility; Age
group.
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1. INTRODUÇÃO

A endometriose é um distúrbio ginecológico benigno definido pela presença de
glândulas e estroma endometriais fora do sítio normal, ou seja, a cavidade uterina. É
associada a diversos sintomas como dismenorreia, dor pélvica crônica, dispareunia,
infertilidade e queixas intestinais e urinárias cíclicas¹.
A endometriose é uma doença que reflete um impacto desfavorável na
qualidade de vida das mulheres, que ao cursar com sintomas de dor, que por diversas
vezes é incapacitante, culmina com o comprometimento de suas rotinas diárias e
interfere na sua qualidade de vida. Dentre as complicações da doença, a infertilidade
é a uma das mais preocupante para a mulher. O atraso no diagnóstico e o alto custo
do tratamento são os principais fatores que fazem da endometriose um grave
problema de saúde pública².
É disseminado na literatura que a endometriose afeta em torno de 10 a 15% de
todas as mulheres especialmente na idade reprodutiva, tendo pico de diagnóstico na

terceira década de vida. Além disso, os gastos públicos direcionados a endometriose
têm sido comparáveis aos gastos que envolvem outras condições crônicas³.
Quanto a etiologia da endometriose ainda não é totalmente esclarecida. No
entanto, existem várias teorias que tentam explicar os mecanismos dessa doença,
porém a teoria mais aceita, na época atual, é a da implantação de Sampson de 1927,
conhecida como Teoria da menstruação retrógrada¹, onde ele propôs que o tecido
endometrial liberado durante a menstruação teria uma regurgitação que poderia
implantar e disseminar tecido endometrial, por meio das trompas de Falópio, para a
cavidade peritoneal.
Existem uma série de fatores que podem ser relacionados ao surgimento da
endometriose. Mesmo que há falta de informações concretas sobre a fisiopatologia da
endometriose, considera-se que os fatores de risco para o seu desenvolvimento são
bem claros: história familiar materna de primeiro grau; etnias branca e asiática; baixo

índice de massa corporal; fatores anatômicos, como hímen imperfurado, estenoses
cervicais, agenesia de colo uterino e malformações uterinas; e menarca precoce¹.
A população deste estudo foi constituída por todas as pacientes internadas para
tratamento de endometriose no Estado do Amazonas, no período de janeiro de 2016
a dezembro de 2020.
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Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise do

perfil epidemiológica das pacientes notificadas com endometriose no estado do
Amazonas no período de 2016 a 2020.
2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo baseado em
dados obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (SIH/DATASUS), no endereço eletrônico
(http://datasus.gov.br), com a coleta tendo ocorrido nos meses janeiro de 2016 a
dezembro de 2020.
Coletou-se os dados de pacientes diagnosticadas com endometriose entre
2016 e 2020 de todos os municípios do estado do Amazonas. As variáveis analisadas
no SINAN foram: ano e município de maior incidência, bem como a faixa etária das
pacientes, cor, média de permanência na internação e valor médio de internação por

região de saúde.
O processamento dos dados foi realizado usando o Tabwin32 do Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS, Departamento de Tecnologia
da Informação do Sistema Único de Saúde). As análises das variáveis foram
realizadas usando o software Excel (Microsoft Office 2016).
A população do Estado do Amazonas está distribuída em 62 municípios,
agrupados em regionais, compreendido em 09 (nove) regiões de saúde conforme a
base de dados do DATASUS, sendo estas: Região de Saúde de Manaus, Entorno e
Alto Rio Negro, é composta por 12 munícipios: Autazes, Barcelos, Careiro, Careiro da
Várzea, Iranduba, Manaquiri, Manaus, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo,
Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira; Região de
Saúde do Baixo Amazonas é composta por 05 municípios: Parintins, Maués,
Nhamundá, Boa Vista dos Ramos e Barreirinha; Região de Saúde do Alto Solimões
abriga 09 municípios: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí,

Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins e Tabatinga; Região de
Saúde do Médio Amazonas compreende 06 municípios: Itacoatiara, Itapiranga, São
Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba; Região de Saúde do Rio Negro
e Solimões é composta por 07 municípios: Manacapuru, Novo Airão, Anamã, Beruri
e Caapiranga, Coari e Codajás; Região de Saúde do Triângulo é composta por 04
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municípios: Tefé, Japurá, Maraã, Juruá, Uarini, e Alvarães; Região de Saúde do

Madeira compõe-se por 05 municípios: Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo
Aripuanã; Regional de saúde do Purus é composta por 05 municípios: Boca do Acre,
Canutama, Lábrea, Pauini e Tapauá; e, por fim, a Regional de saúde de Juruá é
constituída por 06 municípios: Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna e Itamarati
Para a obtenção dos dados analisados foram empregados os seguintes
questionamentos: número de internações, distribuição geográfica, faixa etária, número
de óbitos, taxa de mortalidade, tempo médio de internação, caráter de atendimento,
valor dos serviços hospitalares, valor total e valor médio de internação.
Conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa,
que regulamenta sobre a utilização de dados para pesquisas envolvendo apenas
informações secundárias de domínio público e, portanto, sem a obrigatoriedade ou a
necessidade de aprovação por parte do Sistema CEP-CONEP, aparato pelo qual esse
estudo se encontra dentro da legalidade
3. RESULTADOS

No período analisado, houve um total de 739 (setecentos e trinta e nove)
internações por endometriose no Estado do Amazonas. A Região de saúde Manaus,
Entorno e Alto Rio Negro representou 74% (setenta e quatro porcento) e a Região do
Madeira representou 11% (onze porcento) do total de internações nacionais, sendo
que ambas as regiões juntas representaram 85% (oitenta e cinco) dos casos
Regionais de saúde (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Porcentagem das internações nas regiões de saúde, no período entre 2016 e 2020
Porcentagem por cada região
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(Fonte: SINAN, 2021.)

Analisando cada região de saúde, a maioria das pacientes foram notificadas na

Região de Manaus, Entorno e Alto Rio Alegre, com 550 quinhentos e cinquenta casos;
seguida da Região Rio Madeira, com 78 setenta e oito casos; após a Região Rio Negro
e Solimões, com 42 quarenta e dois casos; após a Região do Triângulo, com 20 vinte
casos; a Região médio Amazonas com, 16 dezesseis casos; a Região baixo
Amazonas, com 10 dez casos; a Região Purus, com 09 nove casos; a Região do Alto
Solimões, com 09 nove casos; e a Região Juruá, com 05 cinco casos, apresentando
o menor número de internações.
Tabela 1 – Internações no período 2016-2020.

Região de saúde
Manaus, Entorno e Alto Rio
Negro
Rio Negro e Solimões
Rio Madeira
Médio Amazonas
Baixo Amazonas
Regional Purus
Regional Juruá
Triângulo
Alto Solimões

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

192

137

89

75

57

550

6
17
1
0
0
1
13
1

2
18
7
2
2
0
3
0

12
17
3
5
1
1
0
1

11
16
1
2
3
3
2
6

11
10
4
1
3
0
2
1

42
78
16
10
9
5
20
9

(Fonte: SINAN, 2021).
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Em relação à faixa etária que apresentou a maior quantidade de casos foi entre

40 a 44 anos, com 156 casos; seguida por 45 a 49 anos, com 155 casos; 35 a 39
anos, com 112 casos; 50 a 54 anos, com 85 casos; 30 a 34 anos, com 58 casos; 55 a
59 anos, com 39casos; 60 a 64 anos, com 31 casos; 25 a 29 anos, com 30 casos; 65
a 69 anos, com 29; 20 a 24 anos, com 12 casos; 15 a 19 anos, com 11 casos; 70 a 79
anos, com 11 casos; 75 a 79 anos, com 5 casos; 80 anos e mais, com 3 casos; e 10
a 14 anos, com 2 casos. Em relação ao número de óbitos, não houve registro no
sistema DATASUS no período analisado. (TABELA 2).
Tabela 2 – Faixa etária, internações e óbitos, de pacientes com endometriose, no período entre 2016
e 2020.

Faixa Etária
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 anos e mais
TOTAL

Internações
2
11
12
30
58
112
156
155
86
39
31
29
11
5
3
739

Óbitos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(Fonte: SINAN, 2021).

Em relação à cor, 22 pacientes se declararam como brancas, 453 como pardas,
4 como pretas, 49 como amarela, 2 como indígena e 209 não informaram sobre sua
cor. Em relação ao número de óbitos, não houve registro no sistema DATASUS no

período analisado. (Tabela 3).
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Tabela 3 – Cor, internações e óbitos, de pacientes com endometriose, no período entre 2016
e 2020.

Cor
Branca
Preta
Parda
Amarela
Indígena
Sem informações
Total

Internações
22
4
453
49
2
209
530

Óbitos
0
0
0
0
0
0
0

(Fonte: SINAN, 2021).

A taxa média de permanência foi de 3,1 dias, com a região Juruá apresentando
o maior tempo (4,8 dias); seguida da região Rio Madeira (3,4 dias); Região Manaus,
Entorno e Alto Solimões, Rio Negro (3,1 dias); em seguida Baixo Amazonas (2,9 dias);
Alto Solimões (2,2 dias); Triângulo (2 dias); e por fim Regional de Purus (1,7 dias)
(Tabela 4).
Quanto ao valor médio de internação por região, o valor identificado foi de

R$715,50 (setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), ao passo que o valor dos
serviços foi de R$ 373.042,51 (trezentos e setenta e três mil e quarenta dois reais e
cinquenta centavos), no período dos anos de 2016 a 2020.
Tabela 4 – Média de permanência hospitalar, valor médio de internação e valor dos serviços
hospitalares, de pacientes com endometriose, no período entre 2016 e 2020.

Região de Saúde
Manaus, Entorno e Alto Rio
Negro
Rio Negro e Solimões
Rio Madeira
Médio Amazonas
Baixo Amazonas
Regional Purus
Regional Juruá
Triângulo
Alto Solimões
Total

Média de permanência
hospitalar

Valor médio
de
internação

Valor dos
serviços
hospitalares

3,1

759,09

297.944,24

3,1
3,4
2,1
2,9
1,7
4,8
2
2,2
3,1

658,73
624,85
404,84
435,01
369,47
775,26
554,87
636,31
715,50

19.476,10
31.717,30
4.790,42
2.693,05
2.183,21
2.977,57
7.496,48
3.764,14
373.042,51

(Fonte: SINAN, 2021).
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4. DISCUSSÃO

O presente estudo analisou os fatores epidemiológicos e as informações sobre
as pacientes notificadas com endometriose no Estado do Amazonas. Ao analisar os
dados coletados, observa-se que a predominância dos casos de endometriose se deu
na Região Manaus, Entorno e Alto Rio Negro, sendo Manaus a localidade com o maior
índice de internações. O tamanho populacional da região pode ajudar a explicar os
índices encontrados, visto que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a cidade de Manaus corresponde à aproximadamente 51,21% de
mulheres do Estado do Amazonas9.
Em relação aos intervalos de idade analisados no presente estudo, sabe-se
que o diagnóstico de endometriose ocorre geralmente durante o período em que a
mulher se encontra em idade fértil², o que reforça os resultados encontrados na
análise do presente estudo, uma vez que a faixa etária de maior prevalência
encontrada foi entre, 40 a 44 anos com 156 casos. Além disso, é importante alertar

para os casos notificados tardiamente, visto que é notório o número elevado de
pacientes que foram diagnosticadas com endometriose entre 50 a 80 anos, sendo
possível inferir a perda de anos em qualidade de vida dessas pacientes.
Quanto a análise étnica das pacientes, os resultados mostraram que 22
pacientes se declararam como brancas, 453 como pardas, 4 como pretas, 49 como
amarela, 2 como indígena e 209 não informaram sobre sua etnia. Não houve óbitos
notificados no sistema de dados nesse período. É disseminado na literatura que a
endometriose afeta mulheres brancas, embora a análise na região Amazônica nesse
período aponta que 453 paciente se declaram como pardas².
A respeito da taxa média de permanência foi de 3,1 dias. Já em relação à parte
econômica, em relação ao custo total do tratamento, o valor médio de internação por
região foi de R$715,50 (setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), ao passo
que o valor dos serviços foi de R$ 373.042,51 (trezentos e setenta e três mil e quarenta

dois reais e cinquenta centavos), no período dos anos de 2016 a 2020. Assim, é
possível perceber que a endometriose é um problema de saúde pública de alto custo
no Estado do Amazonas.
Por fim, é necessário destacar que a análise do perfil epidemiológico das
pacientes apresentou as seguintes limitações: falta de informações sobre
escolaridade, gestações, índice de massa corporal, fatores anatômicos, ano de
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ocorrência da menarca, consumo de álcool, tabagismo e iatrogenia. A plataforma

SIH/DATASUS não possui essas informações para consulta, que são importantes
para o entendimento do quadro clínico. Ademais, alguns dados possuíram falta de
preenchimento adequado, interferindo em alguns resultados. Contudo, apesar das
limitações, a base de dados do DATASUS continua sendo de extrema importância
para a divulgação de informações de livre acesso, que podem ser utilizadas para
diversas produções científicas.
5. CONCLUSÃO

Em suma, é possível inferir que a endometriose possui alta incidência no
Estado do Amazonas, principalmente nas mulheres pardas, entre 45 a 49 anos,
possuindo

suas

internações

mais

concentradas

na

Região

Rio

Madeira,

principalmente na Região Juruá.
Apesar da doença ser benigna, a mesma causa prejuízos a qualidade de vida

das pacientes no âmbito físico e psicológico, sendo importante que os órgãos de
saúde criem campanhas de alerta quanto à existência da doença e quais são os seus
sintomas. Assim, esperasse produzir conhecimento, possibilitando a redução do
tempo de diagnóstico, que tem sido espantosamente longo, agravando ainda mais o
problema, visto que a endometriose possui caráter progressivo e que uma de suas
complicações é a infertilidade.
Além disso, o diagnóstico precoce pode vir a auxiliar no manejo correto da dor,
infertilidade e outras queixas que interferem negativamente na qualidade de vida das
pacientes. Desse modo, é esperado que a melhora no diagnóstico influencie na
redução do elevado impacto econômico da doença, que está relacionado à
hospitalização, medicações e procedimentos cirúrgicos.
É importante, ainda, que as equipes de notificação sejam melhor capacitadas
para que todas as informações sejam preenchidas e comunicadas para que a
epidemiologia da doença seja melhor determinada.
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RESUMO: Objetivo: Identificar na literatura a existência de estudos primários e
secundários que avaliem a eficácia da Restruturação Cognitiva no contexto da
redução do abuso de álcool. Método: Revisão integrativa de artigos publicados entre
o ano de 2010 a 2020 através de buscas na Medline, Lilacs, Scielo, Ebesco, CINAHL
a partir da pergunta norteadora: Qual a eficácia do uso da terapia cognitiva na redução
do abuso de álcool? Resultados: Dos 4 artigos analisados observou-se que existe
evidências que o uso baseado na Terapia Cognitivo-Comportamental e
nomeadamente a Reestruturação Cognitiva pode ajudar os clientes com problemas
do álcool na redução do consumo do mesmo. Conclusão: A escassez de artigos pode
estar relacionada com o fato da abordagem TCC, mais especificamente a
Restruturação Cognitiva, ser recente e ainda em expansão no campo da Psicologia e
no tratamento da dependência do álcool. Diante disso, o resultado encontrado sugere
o desenvolvimento de estudos a respeito dessa alternativa terapêutica, visando o
tratamento dessa dependência.
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PALAVRAS-CHAVE: Problemas Induzidos por Álcool; Alcoolismo; Restruturação
Cognitiva.
ABSTRACT: Objective: To identify in the literature the existence of primary and
secondary studies evaluating the efficacy of Cognitive Restructuring in the context of
reducing alcohol abuse. Method: Integrative review of articles published between 2010
and 2020 through searches in Medline, Lilacs, Scielo, Ebesco, CINAHL from the guide
question: What is the effectiveness of the use of cognitive therapy in reducing alcohol
abuse? Results: Of the 4 articles analyzed, it was observed that there is evidence that
the use based on Cognitive-Behavioral Therapy and, in particular, Cognitive
Restructuring can help clients with alcohol problems in reducing their consumption.
Conclusion: The scarcity of articles may be related to the fact that the CBT approach,
more specifically Cognitive Restructuring, is recent and still expanding in the field of
Psychology and in the treatment of alcohol dependence. Therefore, the results found
suggest the development of studies on this therapeutic alternative, aiming at the
treatment of this dependence.
KEYWORDS: Alcohol-Induced Problems; Alcoholism; Cognitive Restructuring.
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As bebidas alcoólicas estão presentes ao longo dos vários séculos na vida dos
povos ocidentais com grande significado (alimentar, social, económico e religioso).
Desta forma poderíamos dizer que o seu uso tem aspetos positivos, mas com a
evolução das neurociências os malefícios do consumo excessivo passaram a ser mais
evidentes (1).
O consumo de álcool assume uma importância crescente, visto que nos dados
das prevalências de consumo na população portuguesa, entre 2001 e 2007, destacase a subidado consumo ao longo da vida na população geral; no período de 2007 a
2012, regista-se uma tendência de diminuição neste parâmetro (2007 = 79,1%; 2012
= 74,0%). No que se refere a episódios de consumo excessivo – binge drinking e
embriaguez, mantém-se esta tendência para a diminuição dos valores obtidos para a
população

geral,

entre

2001

e

2012,

observável

em

todos

os

grupos

sociodemográficos estudados: por género (mantendo-se uma mais elevada
prevalência para o sexo masculino, em todos os parâmetros avaliados) e por grupos

decenais de idade (2).
Embora o conceito de dependência alcoólica apenas tivesse sido estabelecido
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1977 (4),já no início da Idade
Contemporânea o uso abusivo de álcool era visto como uma doença, atingindo os
diferentes estratos da sociedade (4). O abuso de álcool insere-se nas perturbações
relacionadas com substâncias. A característica essencial deste tipo de perturbação
reporta-se a um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, que
indicam que o indivíduo continua a usar a substância apesar da existência de
problemas significativos relacionados com a mesma (5).
Definido o binge drinking como a ingestão de pelo menos 60g de álcool (6
bebidas padrão) no homem e de pelo menos50g de álcool (5 bebidas padrão) na
mulher, no intervalo de duas horas, numa única ocasião. Caracteriza-se por uma
intoxicação aguda, que pode ser particularmente lesiva na presença de certos tipos

de problemas de saúde (2).
De acordo com a CID10“um diagnóstico definitivo de dependência alcoólica só
deve ser feito se, três ou mais dos seguintes requisitos tenham sido experienciados
ou manifestados, nalgum momento no ano anterior: 1) Forte desejo ou compulsão
para consumir a substância; 2) Dificuldades em controlar o comportamento de
consumir a substância, em termos de início, término e níveis de consumo; 3) Estado
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de abstinência fisiológico, quando o uso da substância cessou ou foi reduzido,

evidenciado por: síndrome de abstinência para a substância, ou o uso da mesma
substância (ou de uma intimamente relacionada) com a intenção de aliviar ou evitar
os sintomas de abstinência; 4) Evidência de tolerância, de tal forma que doses
crescentes da substância psicoativa são requeridas para alcançar efeitos
originalmente produzidos por doses mais baixas; 5) Abandono progressivo de
prazeres alternativos em favor do uso da substância psicoativa: aumento da
quantidade de tempo necessário para recuperar dos seus efeitos; 6) Persistência no
uso da substância, a despeito de evidência clara de consequências manifestamente
nocivas”(2).
A problemática da dependência de álcool ou de outras substâncias exige
diferentes tipos de tratamento (6). Segundo Range e Malart (2008) (7)muitos dos
programas de tratamento do alcoolismo têm por base fatores motivacionais. É
preconizado que atualmente as principais abordagens utilizadas associem
intervenções de caráter cognitivo-comportamental (prevenção de recaída, entrevista

motivacional, por exemplo). Para os mesmos autores, este tipo de teoria tem por base
a consciencialização do impacto de determinado comportamento na vida do indivíduo,
de forma a sensibilizar e alterar determinado comportamento disfuncional quer para a
pessoa per si, quer para a sua envolvência com o meio (6).
Entre as intervenções do Enfermeiro Especialista em Saúde Mental, temos a
designada Terapia de Restruturação Cognitiva (TRC), sendo uma abordagem
estruturada ou semiestruturada, diretiva, ativa e com prazo estipulado que se
fundamenta na reversão de pensamentos disfuncionais desenvolvidos pelo indivíduo.
Foi desenvolvida em 1960 por Aaron Beck, psicanalista de formação, o qual
desenvolveu experimentos visando validar a consolidação da psicanálise na
comunidade científica (8).
Os componentes comportamentais do modelo da TRC iniciaram-se baseados
nos pressupostos da abordagem cognitiva, com teóricos como Joseph Wolpe, Hans

Eysenck, entre outros pesquisadores. Esses pesquisadores usaram pressupostos de
Pavlov, Skinner e outros, que investigavam ações do comportamento, para
desenvolverem intervenções comportamentais, estreitando assim o relacionamento
entre cognição e comportamento como já defendido por Beck desde o início de seus
trabalhos (9).
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Este modelo de TRC ajuda as pessoas a recuperarem de todos os tipos de

comportamento aditivo: alcoolismo, abuso de drogas, jogo compulsivo e adição a
outras substâncias e atividades. Semelhante a outros transtornos, como depressão e
ansiedade, o modelo cognitivo de abuso de substância é baseado na pressuposição
de que experiências nas fases iniciais da vida são as bases para o desenvolvimento
de problemas dessa natureza. Elas favorecem o desenvolvimento de esquemas,
crenças nucleares básicas e crenças condicionais (8).
A investigação tem demonstrado a eficácia da Terapia de Restruturação
Cognitiva (TRC) no tratamento da depressão, ansiedade e patologias aditivas,
contudo são ainda escassos os estudos que permitem compreender como é que a
mudança ocorre, ao longo do processo terapêutico na redução do abuso do álcool. O
presente estudo visa contribuir para colmatar esta lacuna, tendo por objetivo identificar
na literatura a existência de estudos primários e secundários que avaliem a eficácia
da Restruturação Cognitiva no contexto da redução do abuso de álcool. Tal método
reveste-se de particular importância para a enfermagem como um processo para a

melhoria dos processos baseados na evidência científica.
O processo desse método de pesquisa inclui normalmente a análise e a
colheita de dados em atividades simultâneas, envolvendo a reflexão e o diálogo crítico
em três etapas.

2. MÉTODO

Os ensaios clínicos de tratamento Terapia de Restruturação Cognitiva (TRC)
para pacientes adultos para redução do abuso de álcool foram identificados através
da busca nas seguintes bases de dados:
• Scielo; • SCOPUS (http://www.scopus.com/home.url); • Banco de teses da Capes
(http://servicos.capes.gov.br/capesdw/);
(http://novo.periodicos.capes.gov.br/);

•

Portal

•Academic

Periódicos

Search

da

Complete;

Capes
•CINAHL

Complete; •EBSCO eBooks; •Library, Information Science & Technology Abstracts;
•Medic Latina; •MEDLINE; •MEDLINE with Full Text; •Nursing Reference Center Plus
•Open Dissertations; •Psychology and Behavioral Sciences Collection.
Os descritores e/ou palavras-chave foram adotados seguindo estratégias de
busca para cada base de dados; para as bases LILACS, MEDLINE, CINAHL, SCIELO:
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alcoholism or alcohol dependence or alcohol abuse or alcohol addiction) AND

(cognitive restructuring techniques or interventions).
Foram definidos como critérios de inclusão: a) devem ser trabalhos publicados
e disponíveis integralmente em bases de dados científicas ou em versões impressas;
b) devem ser trabalhos recentes (publicados a partir de 2010); c) os trabalhos devem
tratar especificamente da aplicação ou da avaliação do tratamento Terapia de
Restruturação Cognitiva (TRC); d) em idioma Inglês, Português e Espanhol.
Na investigação realizada na SCOPUS, Academic Search Complete, CINAHL
Complete, EBSCO eBooks, Library, Information Science & Technology Abstracts,
Medic Latina, MEDLINE, MEDLINE with Full Text, Nursing Reference Center Plus
Open Dissertations e Psychology and Behavioral Sciences Collection foram
localizados 168 artigos, dos quais 32 foram incluídos para uma leitura integral. No
registo Cochrane de Ensaios Controlados não foram localizados estudos. No LILACS
e Scielo foram localizados 6 artigos em ambos, dos quais nenhum foi incluído. Um
total de 4 artigos foram incluídos para a revisão final.

Para alcançar o objetivo proposto, o processo de seleção dos estudos envolveu
diferentes etapas segundo o diagrama PRISMA (9) (Preferred Reporting Items for
Systematic Review and Meta-Analyses), ilustrado na Figura 1. Inicialmente foram
identificadas 156 publicações.
A equipa de pesquisa composta de seis pesquisadores, enfermeiros e alunos
da Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria
procederam ao levantamento e seleção da literatura segundo os critérios definidos.
Cada estudo selecionado era avaliado por dois revisores de modo independente
sendo que cada um registava a sua avaliação numa ficha previamente elaborada
considerando a questão de pesquisa e os preceitos de Revisão Integrativa de
Literatura. As avaliações pareadas foram comparadas e debatidas, caso necessário,
com um terceiro elemento até obter consenso.
Para avaliar a qualidade desta revisão, os estudos selecionados foram

classificados segundo os sete níveis hierárquicos de evidência para melhores
práticas, apropriados à produção de conhecimentos científicos na enfermagem, de
abordagem quantitativa e qualitativa(10). No nível 1, as evidências são provenientes
de uma revisão sistemática ou metanálise de todos os ensaios clínicos randomizados
controlados; no nível 2, as evidências são obtidas de pelo menos um ensaio clínico
randomizado controlado e bem delineado; no nível 3, as evidências são provenientes
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de ensaio clínico bem delineado sem randomização; no nível 4, as evidências são

provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; no nível 5,
evidências originárias de revisão sistemática de estudo descritivo ou qualitativo; no
nível 6, são evidências de um único estudo descritivo ou qualitativo; no nível 7, são
evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitê de
especialistas(10).
No que se refere aos aspetos éticos deste estudo, foi assegurada a legitimidade
das informações e da autoria dos artigos pesquisados, citando e referenciando
adequadamente os mesmos.
Figura 1 – Fluxograma de identificação de inclusão dos estudos que, segundo modelo PRISMA(11),
período 2010–2020.
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3. RESULTADOS

Foram encontrados um total de 156 artigos, desses foram automaticamente
excluídos 102 por duplicidade. Após a leitura de títulos e resumos de 32 artigos foram
excluídos 7 por não corresponderem aos critérios de inclusão definidos previamente.
Os 15 artigos restantes foram analisados na íntegra e quatro deles foram
selecionados, já que respondiam à pergunta norteadora. Doze artigos foram excluídos
pois abordavam intervenções não relacionadas com a restruturação cognitiva.
No Quadro 1 sumário da amostra dos estudos que compuseram a presente
revisão com informação sobre autores, ano de publicação, principais objetivos,
delineamento, amostra, método, desenho do estudo, resultados, tema/foco e nível de
evidência.
Em relação aos anos de publicação dos artigos, compreendidos entre 2010 e
2020, os dados colhidos demonstram uma ínfima produção sobre o tema em
pesquisa. Em relação à nacionalidade dos estudos estes foram realizados

respetivamente, 1 no Canada (2015), 1 na Suécia (2017) e 2 nos Estados Unidos da
América (2019), com um total de amostra de 1448 participantes.
Quadro 1 – Síntese dos estudos com objetivo, metodologia, resultados, tema/foco e nível de
evidência

Referência

Objetivo(s)

Metodologia

Resultados

CognitiveBehavior
Therapy for
Concurrent
Anxiety and
Alcohol Use
Disorder: A
Randomized
Control Trial

O objetivo do
presente
estudo foi
demonstrar
que um
Programa de
Restruturação
Cognitiva é
eficaz no
tratamento da
Dependência
do Álcool e
que se
acrescido de
um programa
de
Restruturação
Cognitiva para
o diagnóstico
de ansiedade,
pode ainda ser
mais eficaz.

Este estudo apesar de ter apenas
61 participantes e de não usar
escalas de avaliação objetiva para
os sinais e sintomas do consumo
de álcool, teve por base a
validação de 5 estudos prévios de
autores já reconhecidos e cujos
estudos apontavam exatamente
para o facto de a RC proporcionar
resultados positivos na redução da
quantidade e frequência do
consumo do álcool,reduzindo a
probabilidade de recaída. Permitiu
também concluir que a TC deve ser
usada em indivíduos com ex
dependência do álcool e sem risco
de abstinência, minimizando o
risco de diagnóstico de Ansiedade
Sendo suficiente RC para o álcool
uma vez que não observou
benefícios significativos na junção
com RC para a ansiedade.

Highintensity
therapist-

Avaliar um
novo
programa de

Foram alvo de
Entrevista Clínica 123
indivíduos, provenientes
de Programas de
desintoxicação e de
anúncio num jornal, com
diagnóstico de
dependência do Álcool e
com diagnóstico de
Ansiedade, em que
apenas 82 foram alvo de
randomização para criar
dois grupos:um grupo
alvo de RC apenas para
o Álcool (6 sessões); e
outro grupo alvo de RC
para o Álcool (6
sessões) mais RC para
Ansiedade (4 sessões)
durante 10 meses.
Apenas 61 completaram
o estudo sendo destes
34 do primeiro grupo e
27 do segundo grupo.
Os participantes que
foram selecionados
através da inscrição

Tema/
Foco**

Saúde
/Doen
ça

NE*
(Níve
l de
evidê
ncia)
II

Uso da reestruturação cognitiva,
através da internet para a redução
do uso de álcool. Um ponto forte
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Suéci
a

EUA

guided
internetbased
cognitive
behavior
therapy for
alcohol use
disorder: a
pilot study

terapia
cognitivocomportament
al utilizando a
internet como
meio de
comunicação
com o cliente,
orientado por
terapeutas
para
indivíduos
com
transtornos
por abuso de
álcool.

através de um site de
auto-ajuda online. As
entrevistas decorreram
durante 12 semanas
onde foram abordados
vários aspetos utilizando
a TCC.

significativo deste estudo é o uso
de entrevistas de avaliação
diagnóstica conduzidas com os
participantes para avaliar a
gravidade dos problemas com
álcool. Parece ser um tratamento
viável, seguro e aceitável para
pessoas com transtornos por uso
de álcool. Além disso, os
participantes do nosso estudo
foram presumivelmente altamente
motivados para mudar.

Saúde
/Doen
ça

Randomize
d Clinical
Trial
Examining
Cognitive
Behavioral
Therapy for
Individuals
with a FirstTime DUI
Offense

Elucidar a
eficácia da
TCC (terapia
cognitivocomportament
al) na redução
da incidência
na condução
sob influencia
(DIU) do
álcool em
indivíduos
com, no
mínimo, uma
experiencia
anterior de
DIU.
Embora
existam
revisões
sistemáticas
sobre a
eficácia da
TCC utilizando
a internet para
várias
condições
psiquiátricas,
nenhuma se
focou na sua
eficácia no
consumo do
álcool. A
meta-análise
atual foi
realizada para
preencher
essa lacuna
de pesquisa.

Os participantes foram
aleatoriamente
designados a um grupo
de terapia cognitivocomportamental (TCC)
ou tratamento usual
(UC) de 12 sessões e,
em seguida,
entrevistados 4 e 10
meses depois-

Num curto prazo os indivíduos
que receberam Terapia Cognitivo
Comportamental após o primeiro
episódio de condução sob efeito
de substância (álcool) reportaram
de forma significativa taxas mais
baixas de repetição desse
mesmo comportamento,
comparativamente ao grupo de
controlo. Sugerindo assim que a
Terapia Cognitivo
Comportamental pode ser útil
para evitar episódios de
condução perigosa.

Saúde
/doenç
a

Foram utilizados dados
descritivos para
caracterizar a natureza
da literatura sobre
intervenções baseadas
em TCC fornecidas pela
tecnologia para o uso de
álcool ("CBT Tech").
O conteúdo dos
programas da CBT Tech
variou, variando de 4 a
62 sessões/exercícios,
com muitos programas
combinando elementos
de entrevistas
motivacionais (47%).

Foram identificados 15 estudos
publicados com clientes em risco
moderado ou elevado de consumo
de álcool. Desses estudos, 60%
visavam explicitamente a
moderação do uso de álcool. Com
relação à eficácia, a CBT Tech
como tratamento autónomo em
contraste com um controle mínimo
do tratamento mostrou um efeito
positivo e estatisticamente
significativo. Quando a CBT Tech
foi comparada ao tratamento
como de costume (TAU), os
efeitos não eram significativos. No
entanto, quando a CBT Tech foi
testada como uma adição ao TAU,
em contraste apenas com a TAU,
e estável ao longo de 12 meses
de seguimento, mostrou também
um efeito positivo e
estatisticamente significativo.
Apenas 2 estudos compararam a
CBT Tech com a TCC presencial
e os resultados não demostraram
eficácia superior. Esses resultados
mostram um benefício para
intervenções baseadas em TCC
utilizando as novas tecnologias
como uma terapia autónoma para
o tratamento do consumo elevado
do álcool ou como complemento
ao tratamento presencial.

Saúde
/doenç
a

TechnologyDelivered
CognitiveBehavioral
Intervention
s for Alcohol
Use: A
MetaAnalysis
EUA

III

II

I

*NE: Classificação em níveis de evidência de resultados de estudos para as boas práticas de
enfermagem e cuidado de saúde(10);
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Entre os artigos selecionados todos correspondem a publicações internacionais

em três periódicos diferentes: International Journal of Mental Health and Addiction,
BMC Psychiatry, Alcoholism, Clinical and Experimental Research.
4. DISCUSSÃO

As técnicas da terapia cognitiva, nomeadamente a Restruturação Cognitiva
para o abuso do álcool requerem que em primeiro lugar, exista um relacionamento
empático através de uma relação terapêutica consolidada, entre o cliente e o
terapeuta, em relação ao problema de saúde e a sua aceitação condicional sem a
existência de julgamentos. É fundamenta analisar o significado e a função dos
comportamentos do cliente, avaliando a sua percepção sobre a eficácia e necessidade
da terapia, mas também é importante avaliar as próprias convicções do terapeuta
sobre a motivação do cliente. Saber como usar os sentimentos negativos em
colaboração nas sessões terapêuticas é algo útil e vantajoso para o processo

terapêutico, sendo uma competência importante a ser usada(12).
O objetivo do estudo E1(nível de evidência II) foi demonstrar que um Programa
de Reestruturação Cognitiva (TC) é eficaz no tratamento da Dependência do Álcool e
que se acrescido de um programa de Reestruturação Cognitiva para o diagnóstico de
Ansiedade pode ainda ser mais eficaz. Neste estudo o autor concluiu que a TC deve
ser usada em indivíduos com dependência do álcool e sem risco de abstinência,
minimizando o risco de diagnóstico de Ansiedade. Sendo suficiente RC para o álcool
uma vez que não observou benefícios significativos na junção com RC para a
Ansiedade(13).O autor demonstrou que os resultados que obteve estão em
concordância com o de 5 estudos anteriores. Desses estudos, o autor também conclui
que tratar tanto a dependência do álcool dependência em conjunção com a ansiedade
não produziram resultados superiores a um tratamento apenas focado no problema
do álcool(13).
O Estudo E2 (nível de evidência III) avaliou um novo programa de Terapia

Cognitivo-Comportamental baseado na Internet orientado por um terapeuta, para
indivíduos com transtornos por uso de álcool. Os participantes foram recrutados por
meio de um site de autoajuda sobre álcool e, após a triagem inicial na internet, foram
avaliados por telefone. Os qualificados receberam acesso ao programa de 12
semanas guiado por terapeuta. Este programa mostrou ser uma alternativa viável e
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eficaz para pessoas com transtornos de uso álcool, reduções significativas no

consumo foram encontradas no acompanhamento de três meses. Obtiveram ainda
como medidas de resultados, melhorias ao nível da autoeficácia, bem como na
depressão e qualidade de vida. Parece ser um tratamento viável, seguro e aceitável
para pessoas com transtornos por uso de álcool. Além disso, os participantes deste
estudo ficaram presumivelmente com motivação alta para a mudança (14).
Intervenções utilizando a Internet têm tido bons resultados para vários transtornos
psiquiátricos comuns e, em alguns casos, essas intervenções são já uma parte
integrada nos cuidados de saúde (15)(16).
O estudo E3(nível de evidência II)teve como objetivo principal elucidar a
eficácia da TCC (terapia cognitivo-comportamental) na redução da Condução sob
influência (DIU) do Álcool em indivíduos com no mínimo uma experiência anterior de
DIU. Os participantes foram aleatoriamente designados a um grupo de TCC ou
tratamento usual (UC) de 12 sessões e, em seguida entrevistados 4 e 10 meses
depois. Os participantes que receberam TCC tiveram menor índice de condução após

ingerir álcool em comparação com os participantes que receberam UC. Este efeito
de intervenção foi mais pronunciado para mulheres no acompanhamento de 10
meses.Num curto prazo os indivíduos que receberam Terapia Cognitivo
Comportamental, após o primeiro episódio de condução sob efeito de substância
(álcool) reportaram de forma significativa taxas mais baixas de repetição desse
mesmo comportamento, comparativamente ao grupo de controlo. Sugerindo assim
que a Terapia Cognitivo Comportamental pode ser útil para evitar episódios de
condução perigosa(17). Apesar dos resultados positivos, este estudo focou-se
apenas na redução do consumo de álcool quando conduzia, em vez de focar na
redução do mesmo no seu dia ou em outras consequências relacionadas ao álcool.
Esta investigação apesar de se focar apenas em DIU, apresenta bons resultados e
os seus métodos poderão ser integrados em investigações futuras para clientes em
tratamento da dependência do álcool.

O estudo E4 (nível de evidência I) teve com objetivo preencher a lacuna na
literatura examinando sistematicamente as evidências de intervenções baseadas em
TCC fornecidas pela tecnologia (a partir de agora denominadas "CBT Tech") visando
o uso de álcool por meio da meta-análise. Esses resultados mostram um benefício
para intervenções baseadas nas TCC entregues pela tecnologia como uma terapia
autónoma para consumo elevado ou como uma adição ao cuidado habitual em
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.4, n.4, p. 15715-15729 jul./aug. 2021 ISSN: 2595-6825

312

ambientes de uso de substâncias especiais(18).Este estudo realizou uma meta-

análise de intervenções baseadas em TCC realizadas através da internet em clientes
como uso de álcool onde foram avaliadas em 15 ensaios controlados randomizados
independentes. Em geral, os resultados sugerem que essas intervenções da CBT
Tech são eficazes na redução do uso de álcool enquanto intervenções únicas ou como
um acréscimo ao tratamento habitual. Esta revisão sistemática do suporte ao E3, no
sentido da utilização das tecnologias para intervenções na redução do consumo do
álcool.
Após a análise minuciosa dos artigos, há evidências que a utilização da terapia
cognitivo-comportamental e nomeadamente a Reestruturação Cognitiva pode ajudar
os clientes com problemas do álcool na redução do consumo do mesmo. Parece ser
um tratamento viável, seguro e aceitável para pessoas com transtornos por uso de
álcool assim como existe alguma evidência da motivação para a mudança do
comportamento. Também se chegou a conclusão que a utilização de meios
alternativos, como a internet, é uma mais valia, pela redução de custos, como o

aumento de procura de ajuda por parte de clientes que de outra forma não procurariam
ajuda, devido ao estigma associado ao consumo de álcool.
Aponta-se como limitações deste estudo a escassez de pesquisas pois só se
encontrou 4 artigos para revisão, os estudos encontram-se em settings diferentes e
amostras diferentes, não permitindo assim a interligação de conclusões entre estudos
apresentados, apesar do nível de evidência ser média a elevado (Um estudo de nível
I, dois de nível II e um de nível III).
5. CONSIDERAÇÔES FINAIS

A reestruturação cognitiva tem como objetivo evidenciar e corrigir os
pensamentos disfuncionais, as interpretações cognitivas que não coincidem com a
realidade e que perpetuam o comportamento problemático do cliente e ajuda o cliente
com consumo abusivo de álcool a reconhecer, evitar e enfrentar as situações em que

se sentem mais sensíveis, tais como, sentimentos, pensamentos e comportamentos.
Neste sentido a reestruturação cognitiva tem como objetivo ajudar o cliente a substituir
os pensamentos que geralmente o levam ao consumo abusivo.
Com a realização desta revisão integrativa podemos confirmar a pouca
investigação e publicação de estudos a respeito do tema em questão. Tal escassez
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pode estar relacionada ao fato da abordagem TCC, especificamente a Restruturação

Cognitiva ser recente e ainda em expansão no campo da Psicologia e no tratamento
da dependência do álcool. Os resultados desta revisão sugerem o desenvolvimento
de mais estudos específicos usando a reconstrução cognitiva visando o tratamento
desta dependência. Considerando os poucos estudos utilizando a TCC no tratamento
da dependência do álcool, conseguimos ainda assim perceber o potencial desta
técnica como método de redução para o consumo do álcool, já que todos os autores
referiram a eficácia desta abordagem no tratamento realizado.
A escassa produção encontrada sobre o tema em questão aponta para uma
limitação à generalização dos resultados, não tendo sido encontrada nenhuma
publicação realizada por enfermeiros, sendo urgente mais investigação e publicações
sobre a temática, já que é uma técnica que nos estudos descritos apresenta bons
resultados. A Restruturação Cognitiva não tem sido usada de uma forma geral nos
clientes com consumo de álcool, mas têm potencial para o seu uso, mediante os
resultados aqui apresentados. Investigação sobre o tema em causa e realizada por

Enfermeiro Especialista de Saúde Mental torna-se pertinente e essencial, podendo
tornar-se mais uma ferramenta a ser utilizada e consolidada na evidência científica na
problemática do consumo do álcool.
Dos achados desta amostra de 4 estudos realizados no período entre 2010 e
2020, sobre a utilização da intervenção por pesquisadores da TCC, pode-se aquilatar
a extensão da sua aplicação resultando em subsídios à educação para saúde em
diferentes contextos e situações de saúde-doença, com atribuição de níveis médio a
elevados de evidência, o que permite, reservando as devidas limitações em relação
ao número escasso de estudos encontrados, a possível transferência dos seus
resultados à prática.
Sendo assim e as implicações para a prática clínica podemos referir que a
existência de evidência do uso da TCC usando outros meios, como a internet reforça
a sua utilização no uso para a redução do consumo do álcool, sendo também possível

que a sua utilização reduza os custos tanto o SNS como para o cliente, sendo uma
mais valia a sua utilização pelas instituições de Saúde.
Assim entendeu-se que, de uma forma geral, foi respondida a questão e os
objetivos propostos desta revisão integrativa, demonstrando de uma forma geral a
eficácia da Restruturação Cognitiva na redução do consumo do álcool.
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CAPÍTULO 21
SARAMPO - UMA REVISÃO DE LITERATURA
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RESUMO: O sarampo é uma doença infecto-contagiosa de alta transmissibilidade. É
uma doença de notificação compulsória que já foi erradicada do Brasil anteriormente,
porém, retornou para o país nos últimos anos. O agente etiológico é o vírus de RNA
Measles morbillivirus, e sua transmissão acontece pela via respiratória. Nesse artigo
são apresentados a epidemiologia da doença, sua fisiopatologia e manifestações
clínicas, diagnóstico, tratamento e profilaxia. O Sarampo é uma doença que está
correlacionada a muitas e variáveis complicações, que podem agravar o quadro do
paciente. Através de uma revisão de literatura científica, foram utilizados 11 artigos
para a produção deste artigo, com buscas nas bases de dados Lilacs e Scielo.
PALAVRAS-CHAVE: Sarampo; Exantema; Sinais de Koplik.
ABSTRACT: Measles is a highly transmissible infectious disease. It is a compulsorily
notifiable disease that has been eradicated in Brazil before, but has returned to the
country in recent years. The etiologic agent is the Measles morbillivirus RNA virus, and
its transmission happens by the respiratory route. In this article, the epidemiology of
the disease, its pathophysiology and clinical manifestations, diagnosis, treatment, and
prophylaxis are presented. Measles is a disease that is correlated to many and variable
complications, which can worsen the patient's condition. Through a review of scientific
literature, 11 articles were used to produce this article, with searches in the Lilacs and
Scielo databases.
KEYWORDS: Measles; Exanthema; Koplik's Signs.
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1. INTRODUÇÃO

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com pesquisas nas bases
Lilacs e Scielo. Os critérios de inclusão foram: artigos em português ou inglês,
publicados entre 2011 a 2021 e disponíveis na íntegra. Como critério de exclusão
considerou-se a não pertinência ao tema ou datados de períodos anteriores ao
determinado.

2. OBJETIVO

Revisar a literatura existente sobre o Sarampo, sua epidemiologia,
fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e profilaxia.

3. METODOLOGIA

Desde 1968, o sarampo, um vírus RNA, com forma aguda, grave e de alto
contágio, tem sido uma doença de notificação compulsória no Brasil. Esse vírus tem
alta transmissibilidade, sendo que em 1986 ocorreu o maior número de casos já
notificados, uma incidência de 97,7 por 100 mil habitantes. A doença foi
completamente erradicada das Américas em 2016, mas ocorreram avanços nos
surtos desde então por todo o país. Erradicado das Américas em 2016 e ainda
presente na Europa e Ásia, por ser uma doença endêmica é responsável por ser,
ainda, um problema de saúde pública (FARIA, 2020).
Entre os anos de 1968 e 1991 o Brasil vivenciou cerca de nove epidemias de
sarampo. A vacina, existente desde 1961, não era utilizada de forma constante e
pontual e só se tornou rotineiro a partir da sua regulamentação no calendário nacional
de vacinação obrigatório em 1977. Mesmo assim, foi a partir dos anos 90, com o uso
de ações mais abrangentes como a vacinação em massa, que pode-se observar um

declínio nos números de notificação da doença (MOURA, 2018). O aparecimento de
novos casos de sarampo foi de extrema importância para continuidade na cobertura
vacinal, atenção para a vigilância epidemiológica da doença e promoção educacional
em saúde, visto que medidas como essas são essenciais para o não avanço da
doença (FARIA, 2020).
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4. EPIDEMIOLOGIA

Por ser uma doença com um potencial de contágio muito grande, considerada
a doença infecciosa mais contagiosa de todo o mundo, além disso afeta todas as
faixas etárias, porém, é mais letal em indivíduos entre 15-29 anos e crianças abaixo
de 5, sendo uma das principais causa de morte evitáveis nessa idade (MELLO, et al.,
2014).
Ao longo da história houveram inúmeras epidemias de sarampo, até a chegada
da vacina contra a doença, os países da Organização Panamericana de Saúde
(OPAS) acredita que o casos diminuíram em até 99% após a introdução desta
(MATOS, 2020).
Estima-se que no mundo a doença causou mais de 135 milhões de casos e 6
milhões de mortes. No caso do Brasil, nos anos de 2013-2014 houveram 681 casos
no Ceará, de uma variante chamada de D8 que na época circulava também na Europa
(BRANCO; MORGANO, 2019).

Em 2016, o sarampo é considerado erradicada na região das Américas,
inclusive no Brasil, entretanto em 2018 houve 800 casos notificados no primeiro
semestre do ano, desse modo, houve uma nova campanha de vacinação em grande
parte da população, novamente em 2019 ocorreram novos casos, em três locais
diferentes, Roraima, Amazonas e Rio Grande do Sul.
No caso de Roraima a causa deve-se ao surto que ocorreu na Venezuela desde
2017, e por conta das crises houveram muitas imigrações para o Brasil, espalhando a
doença, sendo confirmados 216 casos, a mesma variante foi notificada em 2000 casos
na Amazonas, já no Rio Grande do Sul a variante é a mesma da europa, sendo
contabilizados oito casos (BRANCO; MORGANO, 2019).

5. FISIOPATOLOGIA e MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

O sarampo é uma doença exantemática febril e aguda causada pelo vírus
Measles morbillivirus, que tem o homem como único hospedeiro natural. O sarampo
é considerado uma das doenças infecciosas mais contagiosas do mundo, sendo
capaz de atingir todos os grupos etários e é uma das principais causas de morte
evitáveis por vacinas entre crianças. A doença é transmitida de pessoa para pessoa
pela via respiratória, através da inalação de aerossóis ou por contato com secreções
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de nasofaringes infectadas. A transmissibilidade desse vírus é alta, e o mesmo pode

permanecer ativo no ar ou superfícies infectadas por até duas horas (MELLO, 2014;
LEMOS, 2016).
Dentro do organismo, acontece primeiramente a viremia primária, na qual o
vírus passa a se replicar nos nódulos linfáticos, e em seguida espalha-se através do
sangue pelo sistema retículo endotelial e sistema respiratório. Após aproximadamente
cinco dias da infecção inicial, dá-se início à viremia secundária, na qual o vírus migra
para outros compartimentos do organismo e continua a se replicar, infectando pele,
bexiga e rins (MELLO, 2014; LEMOS, 2016).
O período de incubação do sarampo dura cerca de 10 a 11 dias e costuma ser
assintomático. Após esse período dá-se início à fase prodrômica, a qual corresponde
a fase dos primeiros sintomas e costuma durar em média 2 a 4 dias, podendo durar
até 7 dias em alguns casos. Nesta fase iniciam normalmente a febre elevada,
conjuntivite, fotofobia, coriza e tosse, além do surgimento dos sinais de Koplik, que
são patognomônicos da doença, e correspondem a pontos branco-azulados na

cavidade oral e outras mucosas (MELLO, 2014; LEMOS, 2016).
Após cerca de 4 dias do início do período prodrômico, e em média 14 dias após
a exposição ao vírus, inicia-se a fase exantemática, onde há o aparecimento do
exantema junto a um pico dos sintomas. O exantema trata-se de uma erupção
maculopapular que surge primeiramente na linha do cabelo e se distribui da cabeça
para o corpo. Há uma melhora clínica dentro de 48 horas do surgimento do exantema
e, após 3 a 4 dias, este começa a esmaecer, surgindo uma fina descamação e uma
pigmentação mais amarronzada na pele. A regressão do exantema acompanha a
queda da febre e a regressão dos sintomas catarrais. Caso haja prolongamento da
febre além do terceiro dia do início do exantema, pode sugerir que houve
complicações. A maior transmissibilidade do vírus acontece nos 4 dias que antecedem
o aparecimento do exantema e 4 dias após, e mais de 90% das pessoas que forem
expostas ao vírus irão desenvolver a doença (LEMOS, 2016; PERSON et al., 2019;

XAVIER et al., 2019).
Aproximadamente 30% dos casos de sarampo envolvem complicações. As
complicações ocasionadas pelo sarampo foram observadas em todos os órgãos e
ocorrem devido ao rompimento dos revestimentos epiteliais e à imunossupressão. O
sarampo grave ocorre geralmente em crianças jovens, desnutridas, com deficiência
de vitamina A, portadores de imunodeficiências, recém nascidos e gestantes, e o risco
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de complicações é maior em crianças menores de 5 anos e adultos com mais de 20

anos, variando também em função do estado clínico do indivíduo. Os doentes com
infecção pelo vírus HIV ou com leucemia e linfoma apresentam uma maior
probabilidade de desenvolver complicações graves do sarampo, mas podem não
desenvolver o exantema cutâneo típico (MELLO, 2014; LEMOS, 2016; PERSON et
al., 2019; MEDEIROS, 2020).
A otite média é a complicação mais frequente, entretanto a pneumonia é a
complicação mais grave, e está relacionada à maioria dos óbitos associados ao
sarampo. Outras possíveis complicações são: laringotraqueobronquite, diarréias,
convulsões

febris,

complicações

oculares,

encefalomielite

pós-infecciosa

e

panencefalite esclerosante sub-aguda, hepatite, apendicite, ileocolite e adenite
mesentérica. (MELLO, 2014; LEMOS, 2016; PERSON et al., 2019; MEDEIROS,
2020).
Nas gestantes, o sarampo pode ocasionar abortamento espontâneo, parto
prematuro, pneumonia intersticial, e as complicações podem levar ao óbito materno e

fetal. Já para o bebê, os riscos são aumentados para doença neonatal, baixo peso ao
nascimento, prematuridade, e necessidade de internamento em Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI). Os estudos são inconclusivos quanto à relação entre
teratogenicidade (anormalidades no desenvolvimento pré-natal) e o vírus do sarampo.
Mulheres gestantes não devem ser vacinadas contra o sarampo pois a vacina contém
vírus vivo atenuado, por isso a prevenção deve ser feita com profilaxia pós-exposição
com imunoglobulina endovenosa (XAVIER et al., 2019; MEDEIROS, 2020).

6. DIAGNÓSTICO

O sarampo é diagnosticado quando o indivíduo apresenta sintomas como febre
e rash sob todo o corpo, levando em consideração possível contato com o vírus, sendo
em viagem para região endêmica ou com conhecimento de circulação deste no local

(SEC. EST. SÃO PAULO, 2019; BRANCO, MORGADO. 2019).
O sarampo tem diferentes definições para a vigilância e investigações de
surtos, dessa forma, o indivíduo torna-se clinicamente suspeito quando apresenta os
sintomas de característica do sarampo (tosse, coriza/conjuntivite, febre e rash
maculopapular), e laboratorialmente quando apresentar anticorpos IgM específicos
para o sarampo (BRANCO, MORGADO. 2019).
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Para a confirmação, há também diferenciações, sendo que pode ser

confirmado somente clinicamente quando, neste caso os resultados laboratoriais são
equivocados (após dois testes) para IgM específicos para sarampo (SEC. EST. SÃO
PAULO, 2019; BRANCO, MORGADO. 2019) e o paciente apresenta os sinais clínicos.
Pode ser confirmado laboratorialmente, sendo os resultados dos testes confirmando
a infecção (BRANCO, MORGADO. 2019). Ou ainda pode ser confirmado
epidemiologicamente, sendo que nesses casos, o sarampo é confirmado clinicamente
e tendo histórico de contato com indivíduo que teve confirmação através de exames
laboratoriais, com o início de rash em pelo menos 21 dias (SEC. EST. SÃO PAULO,
2019; BRANCO, MORGADO. 2019). Também pode-se considerar aqueles indivíduos
residentes de áreas endêmicas (BRANCO, MORGADO. 2019).
O caso é descartado quando o paciente passa por exames laboratoriais de
identificação do vírus e/ou sorologia e os resultados não são confirmatórios ou em
casos em que se suspeite de doença similar (como a rubéola) por relação
epidemiológica com caso confirmado dessa doença (BRANCO, MORGADO. 2019).

Relacionado à morte por sarampo, essa ocorre quando o sarampo é confirmado
por alguma das vias e acontece em até 30 dias do início do rash, sem qualquer outra
possibilidade de causa para essa morte (BRANCO, MORGADO. 2019).
O diagnóstico laboratorial é realizado geralmente por testes sorológicos, mais
especificamente a detecção de anticorpos IgM específicos para sarampo, entretanto
pode não ser detectável até quatro ou mais dias depois o aparecimento do rash, ainda
tornando-se indetectável depois de quatro a oito semanas do aparecimento do rash
(BRANCO, MORGADO. 2019). Como alternativa para diagnóstico laboratorial agudo,
esse pode ser realizado com o aumento em quatro vezes (ou mais) nos níveis de
anticorpos IgG específicos para sarampo entre as fases aguda e convalescente (SEC.
EST. SÃO PAULO, 2019; BRANCO, MORGADO. 2019). A presença desses
anticorpos pode evidenciar infecção prévia por esse vírus ou a imunização (BRANCO,
MORGADO. 2019). Outra alternativa para o diagnóstico é o isolamento do vírus do

sarampo por cultura celular de amostra de secreção respiratória, swab nasofaríngeo
e conjuntival, sangue ou urina por RT-PCR (SEC. EST. SÃO PAULO, 2019; BRANCO,
MORGADO. 2019).
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7. TRATAMENTO

Não se tem hoje um tratamento antiviral específico para a doença, portanto, os
pacientes infectados devem receber somente um tratamento de suporte, além da
prevenção e do tratamento de infecções e complicações secundárias. Apesar disso,
o interferon α, a ribavirina, e outras drogas antivirais podem ser utilizadas em casos
graves, onde há comprometimento do SNC do paciente. Além disso, todos os
pacientes agudos devem receber vitamina A oral logo ao receber o diagnóstico, e essa
dose deve ser repetida no dia seguinte. Ademais, o isolamento do paciente é essencial
para evitar a dispersão viral, visto que a taxa de contágio do vírus do Sarampo é alta
(Branco; Morgado, 2019)

8. PROFILAXIA

A única maneira de prevenção contra o sarampo é por meio da vacinação,

protegendo não somente contra o vírus do sarampo, mas também contra outras
doenças. A vacina é feita em duas doses, a primeira aos 12 meses de idade (vacina
tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e a caxumba) e a segunda aos
15 meses de idade (vacina tetra viral, que protege contra sarampo, rubéola, caxumba
e varicela) (BRANCO; MORGADO. 2019; MEDEIROS, 2020).
A vacina está disponível desde 1961 e é oferecida no Sistema Único de Saúde
(SUS) e é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (BRANCO;
MORGADO.

2019). Em 2016 o Brasil recebeu o certificado de eliminação da

circulação do vírus do sarampo pela OMS, porém, desde 2017, surtos da doença
aconteceram em países da América Latina devido a diminuição da cobertura vacinal,
fazendo com que houvesse o retorno da doença para o Brasil (XAVIER et al., 2019).

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sarampo é uma doença respiratória aguda, causada por RNA vírus do gênero
Morbillivirus da família Paramyxoviridae e apresenta gravidade variável em
populações de diferentes níveis socioeconômicos. É uma patologia extremamente
contagiosa e bastante comum na infância podendo evoluir com complicações graves,
incluindo encefalite, pneumonia e morte. A viremia decorrente da infecção provoca
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uma

vasculite

generalizada,

responsável

pelo

aparecimento

das

diversas

manifestações clínicas. É uma infecção clássica da infância que pode ser fatal e está
na Lista Nacional das Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. O Brasil tem
empreendido um grande esforço para erradicar essa doença por vacinação, o que
resultou em um significativo declínio da prevalência da mesma.
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RESUMO: A criptococose assume caráter oportunista em pacientes vivendo com HIVAIDS e imunossupressão avançada. A principal forma clínica é a meningoencefalite,
responsável por 625.000 mortes anuais. Atualmente, a meningite criptocócica (MC) é
a principal causa de meningite oportunista relacionada ao HIV no Brasil e na maioria
dos países de baixa e média renda. Tem como objetivo estabelecer o perfil clínicoepidemiológico e os fatores determinantes da coinfecção entre a criptococose e
pessoas vivendo com HIV. Trata-se de uma revisão sistemática de estudos publicados
em periódicos científicos sobre: criptococose, HIV e AIDS. Buscou-se artigos
publicados entre 2010 e 2020 em diferentes bases de dados. Foram selecionados 20
artigos que compuseram a amostra final. Observou-se como fatores clínicos e
epidemiológicos associados à criptococose em pacientes com HIV: predominância de
homens jovens, com contagem de células TCD4 <100 células/µL, não uso da terapia
antirretroviral ou seu início tardio. É comprovada a importância do rastreio precoce da
criptococose e da MC em pacientes com HIV, por meio de dosagens rotineiras de
CrAg ainda em pacientes sem sintomas neurológicos. Assim, deve-se buscar esforços
no sentido de priorizar a prevenção da criptococose e da MC em pacientes com HIV,
por meio do amplo acesso a terapia antirretroviral, bem como da incorporação da
dosagem do CrAg à rotina ambulatorial e hospitalar no atendimento aos pacientes
infectados pelo HIV, fomentando a melhora dos dados epidemiológicos atuais.
PALAVRAS-CHAVE: Criptococose; Meningite criptocócica; HIV-AIDS; Terapia
antirretroviral.
ABSTRACT: Cryptococcosis assumes an opportunistic character in patients living with
HIV-AIDS and advanced immunosuppression. The main clinical form is
meningoencephalitis, responsible for 625,000 annual deaths. Currently, cryptococcal
meningitis (CM) is the main cause of HIV-related opportunistic meningitis in Brazil and
in most low- and middle-income countries. It aims to establish the clinicalepidemiological profile and the determinants of co-infection between cryptococcosis
and people living with HIV. It is a systematic review of studies published in scientific
journals on: cryptococcosis, HIV and AIDS. We searched for articles published
between 2010 and 2020 in different databases. Twenty articles were selected that
made up the final sample. It was observed as clinical and epidemiological factors
associated with cryptococcosis in patients with HIV: predominance of young men, with
TCD4 cell count <100 cells / µL, no use of antiretroviral therapy or its late onset. The
importance of early screening for cryptococcosis and CM in patients with HIV is proven,
through routine measurements of CrAg even in patients without neurological
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symptoms. Thus, efforts should be made to prioritize the prevention of cryptococcosis
and CM in patients with HIV, through broad access to antiretroviral therapy, as well as
the incorporation of CrAg dosage into the outpatient and hospital routine in the care of
patients infected with HIV, promoting the improvement of current epidemiological data.
KEYWORDS: Cryptococcosis; Cryptococcal meningitis; HIV-AIDS; Antiretroviral
therapy.
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1. INTRODUÇÃO

A infecção pelo HIV foi descrita com a identificação da epidemia de pneumonia
por Pneumocystis jiroveci (PCP) no início dos anos 80 entre homens que fizeram sexo
com homens (HSH) nas principais cidades da América do Norte. Mais de 30 anos
depois, e em muitos contextos, esse patógeno fúngico continua a impor uma carga
substancial de doença em indivíduos infectados pelo HIV. Simultaneamente, outras
micoses relacionadas, incluindo criptococose, histoplasmose, coccidiodomicose e
talaromicose também permanecem como infecções oportunistas naqueles com
imunossupressão avançada para o HIV (contagem de células CD4 <100 células /
mm3) (ALMEIDA-SILVA et al., 2016; CHASTAIN; HENAO-MARTÍNEZ; FRANCOPAREDES, 2017).
Apesar dos avanços na área do tratamento da infecção pelo HIV com a terapia
antiretroviral (TARV), que é altamente eficaz e segura, muitos pacientes ainda
continuam a progredir para imunossupressão avançada associada ao quadro de HIV-

AIDS (ALMEIDA-SILVA et al., 2016). Micoses invasivas associadas a infecção pelo
HIV apresentam dois grandes desafios: a história natural insidiosa da doença reduz
nossa capacidade de definir com precisão a epidemiologia das micoses relacionadas
à AIDS e a limitada capacidade de diagnóstico nas áreas mais atingidas pela doença
(CHASTAIN; HENAO-MARTÍNEZ; FRANCO-PAREDES, 2017).
Diante deste contexto, observa-se que a criptococose assume caráter
oportunista em pacientes vivendo com HIV-AIDS e imunossupressão avançada. A
principal forma clínica é a meningoencefalite, responsável por 625.000 mortes anuais
(FERREIRA, 2016; MEYA et al., 2019).
Pacientes com Meningite Criptocócica (MC) apresentam cefaleia e febre, com
duração média de duas semanas entre o início dos sintomas e a primeira
apresentação. Muitos pacientes desenvolvem náuseas, vômitos, diplopia devido ao VI
nervo craniano, paralisias e redução da acuidade visual relacionada à pressão

elevada no líquido cefalorraquidiano. Se não for tratada, os sintomas podem progredir
para alteração do estado mental, redução do nível de consciência, convulsões e até
coma (ALMEIDA-SILVA et al., 2016; LIMPER et al., 2016).
A transição da infecção assintomática para criptococose sintomática ocorre ao
longo de semanas a meses. Durante esse período, o antígeno criptocócico (CrAg)
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pode ser detectável no sangue dos indivíduo infectado e é um preditor independente

de meningite ou morte (MEYA et al., 2019).
Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gattii são as duas espécies
capazes de causar doença em pacientes infectados pelo HIV com doença avançada
(contagem de células CD4 <100 células/mm3). O Cryptococcus neoformans, que é
encontrado em todo o mundo, é responsável pela maioria dos casos. Já o
Cryptococcus gattii encontra-se m expansão recente nos Estados Unidos
(CHASTAIN; HENAO-MARTÍNEZ; FRANCO-PAREDES, 2017).
A África Subsaariana tem a maior carga de meningite por Cryptococcus
neoformans em pacientes com HIV, mas a América Latina tem o terceiro maior número
de casos globalmente. Atualmente, a meningite criptocócica é a principal causa de
meningite oportunista relacionada ao HIV no Brasil e na maioria dos países de baixa
e média renda. A mortalidade continua a ser inaceitavelmente alta, entre 26% e 63%.
Desta maneira, destaca-se a

criptococose como uma causa importante de

mortalidade na América Latina, sendo, no entanto, potencialmente prevenível (VIDAL

et al., 2016).
Diante do exposto, torna-se relevante entender a associação entre criptococose
e pacientes com HIV, avaliando critérios clínicos e epidemiológicos na literatura
cienífica mundial. Esta revisão sistemática procura, pois, estabelecer a incidência e
prevalência de criptococose em indivíduos com HIV no Brasil e no mundo, a fim de
identificar possíveis causas para o aumento das taxas de morbimortalidade por
criptococose na população com HIV, apesar dos avanços tecnológicos na área.
Este estudo se justifica também por permitir encontrar evidências científicas de
dados clínicos e epidemiológicos de inúmeros países, o que poderá ser norteador
políticas de saúde que tenham como anelo a prevenção da criptococose em indivíduos
com HIV e, por conseguinte, a redução das taxas de morbimortalidade pela
criptococose em indivíduos soropositivos para o HIV.
Assim sendo, a presente pesquisa, mediante uma revisão sistemática mundial,

busca responder a seguinte questão de impacto universal na atualidade: Quais fatores
clínicos e epidemiológicos estão associados à criptococose em indivíduos vivendo
com HIV? Tem por objetivo investigar na literatura científica os fatores associados à
correlação entre a criptococose e pessoas vivendo com HIV.
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2. MÉTODOS

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura científica. Este estudo é
desenvolvido por meio de uma pesquisa de estudos primários que, com seus
objetivos, métodos e materiais, possibilitam a reprodução por outros autores com
vistas a reunir pesquisas científicas e demonstrar as evidências mais recentes sobre
o fenômeno investigado (GREENHALGH, 1997).
O estudo seguiu as seguintes etapas: identificação do material (busca nas
bases de dados científicas), seleção e elegibilidade (exclusão de registros duplicados
e aplicação dos critérios de exclusão) e definição das publicações que foram
analisadas como amostra final (MOHER 2009; PANIC, 2013).
Estudos relevantes em seres humanos foram identificados no banco de dados
da Biblioteca Virtual de Saude (BVS) e do PubMed do NCBI (National Center for
Biotechnology Information, USA) entre os anos de 2010 a 2020. Os descritores nos
idiomas português e inglês utilizados foram: criptococose, HIV, AIDS.

A seleção dos artigos para a formação da amostra de 20 artigos seguiu os
seguintes critérios de inclusão: artigos publicados no período de 2010 a 2020, estudos
do tipo caso-controle, estudos de prevalência e incidência. Foram coletados os
seguintes dados: local onde o estudo foi realizado, tipo de estudo realizado, o nome
do periódico, os autores, onde o estudo foi realizado, ano da publicação, período de
coleta das amostras, número total e discriminados por sexo para os pacientes e os
controles, médias das idades.
Artigos duplicados ou fora dos critérios de inclusão foram excluídos desta
revisão sistemática. A pesquisa dos artigos nas bases de dados seguiu o protocolo
PRISMA, conforme o fluxograma da Figura 1.
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Figura 1 – Fluxograma baseado no modelo PRISMA com os resultados da seleção dos artigos.

Foram encontrados 20 artigos, publicados entre 2010 e 2020, em periódicos
de: medicina (14), ciências da saúde (5) e biomedicina (1); conforme demonstra o
Quadro 1, quadro demonstrativo dos 20 artigos que formaram a amostra final.
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Quadro 1 – Apresentação da síntese dos dados extraídos dos artigos

Autores
(VIDAL et
al., 2018)

Título
Desempenho do ensaio de fluxo
lateral do antígeno criptocócico
no soro, líquido cefalorraquiano,
sangue total e urina em
pacientes infectados pelo HIV
com meningite criptocócica
comprovada por cultura
admitidos em um centro de
referência brasileiro
The impact of routine
cryptococcal antigen screening
on survival among HIV‐infected
individuals with advanced
immunosuppression in Kenya

Periódico
Revista do
Instituto de
Medicina
Tropical de
São Paulo

(DERBIE
et al.,
2018)

Magnitude of Cryptococcal
Antigenemia among HIV
Infected Patients at a Referral
Hospital, Northwest Ethiopia

Ethiopian
journal of
health
sciences

(NDAYISH
IMIYE;
ROSS,
2018)

An Audit of the Screen-AndTreat Intervention to Reduce
Cryptococcal Meningitis in HIVpositive Patients With Low CD4
Count
Hospitalization of HIV positive
patients in a referral tertiary care
hospital in Antananarivo
Madagascar, 2010-2016:
Trends, causes and outcome

African journal
of primary
health care &
family
medicine
PloS one

(MOLLOY
et al.,
2018)

Antifungal combinations for
treatment of cryptococcal
meningitis in Africa

New England
Journal of
Medicine

(SÁNCHE
Z et al.,
2017)

Caracterización molecular de
los aislamientos de
Cryptococcus neoformans de
pacientes con HIV, Guayaquil,
Ecuador
Outcomes of HIV-positive
patients with cryptococcal
meningitis in the Americas

Biomédica

(MEYER et
al., 2013)

(RABERA
HONA et
al., 2018)

(RAMÍREZ
et al.,
2017)

Tropical
Medicine &
International
Health

International
Journal of
Infectious
Diseases

Tipo de estudo
Trata-se de um estudo caso
controle prospectivo, com 20
pacientes infectados pelo
HIV com primeiro episódio de
meningite criptocócica e 33
pacientes infectados pelo
HIV no grupo controle.
Realizado no Instituto de
Infectologia Emílio Ribas/SP
Estudo caso controle
retrospectivo, realizado no
Quênia com 12211 pacientes
infectados pelo HIV em
tratamento no Serviço de
Assistência Familiar e
Educação sobre AIDS
(FANCES)
Trata-se de uma pesquisa
retrospectiva com análise
dos prontuários de 137
pacientes infectados pelo
HIV atendidos na clínica
FHRH ART, na Etiópia.
Estudo transversal, descritivo
e comparativo, realizado em
um hospital regional de uma
província na África do Sul.
Estudo retrospectivo com
análise de prontuários de
pacientes infectados pelo
HIV admitidos na Unidade de
Doenças Infecciosas de um
hospital terciário em
Madagascar.
Trata-se de um estudo
randomizado fase 3 que
compara 3 estratégias de
tratamento para meningite
criptocócica associada ao
HIV
Estudo transversal,
descritivo, prospectivo

Trata-se de um estudo
retrospectivo com adultos
infectados pelo HIV com
meningite criptocócica em
atendimento em centros
participantes da pesquisa na
América Latina.
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(TENFOR
DE et al.,
2017)

Advanced human
immunodeficiency virus disease
in Botswana following
successful antiretroviral therapy
rollout: incidence of and
temporal trends in cryptococcal
meningitis
Neurological manifestations of
HIV-AIDS at a tertiary care
institute in North Eastern India
Asymptomatic cryptococcal
antigen prevalence detected by
lateral flow assay in 335
hospitalized HIV‐infected
patients in São Paulo, Brazil

Clinical
Infectious
Diseases

Trata-se de uma revisão
retrospectiva.

Neurology
India

(LUO et
al., 2015)

Clinical study of 23 pediatric
patients with cryptococcosis

(KAPOOR
et al.,
2015)

Six-month outcomes of HIVinfected patients given shortcourse fluconazole therapy for
asymptomatic cryptococcal
antigenemia.
Cytokine profiles at admission
can be related to outcome in
AIDS patients with cryptococcal
meningitis

European
Review for
Medical and
Pharmacologi
cal Sciences
AIDS
(London,
England

Estudo retrospectivo
observacional realizado em
um centro terciário na Índia.
Trata-se de um estudo
prospectivo, com amostras
colhidas entre 2014 e 2015
de pacientes recrutados no
Instituto de Infectologia
Emílio Ribas, em São Paulo,
Brasil.
Trata-se de um estudo
retrospectivo realizado no
West China Second
University Hospital.

(SHARMA
et al.,
2017)
(VIDAL et
al., 2016)

(MORA et
al., 2015)

(BALDASS
ARRE et
al., 2014)

Tropical
Medicine &
International
Health

PloS one

Mortality after clinical
management of AIDSassociated cryptococcal
meningitis in Kenya
Prevalence of cryptococcal
antigenemia and costeffectiveness of a cryptococcal
antigen screening program–
Vietnam

East African
medical
journal

(DZOYEM
et al.,
2012)

Prevalence of cryptococcosis
among HIV-infected patients in
Yaounde, Cameroon

African health
sciences

(OSAZUW
A; DIRISU;
OKUONG
HAE,
2012)

Cryptococcal antigenemia in
anti-retroviral naïve AIDS
patients: prevalence and its
association with CD4 cell count

Acta Medica
Iranica

(SMITH et
al., 2013)

PloS one

Trata-se de um estudo
retrospectivo de pesquisa
operacional na Tanzânia
(África Oriental)
Trata-se de um estudo casocontrole prospectivo que
avalia os perfis basais de
citocinas em pacientes com
AIDS e meningite
criptocócica.
Estudo retrospectivo
realizado no Hospital
Nacional Kenyatta e Hospital
Distrital Mbagathi no Quênia.
Estudo de prevalência,
realizado com amostras de
soro coletadas e
armazenadas durante 20092012 em Hanoi e Ho Chi
Minh, Vietnã.
Trata-se de um estudo de
prevalência do Cryptococcus
neoformans em 3 tipos de
amostras de pacientes
infectados pelo HIV no
Hospital Central de Yaoundé,
Camarões.
Estudo de incidência
realizado no Hospital
Universitário de Benin, na
Nigéria.
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(OYELLA
et al.,
2012)

(YOO et
al., 2010)

Prevalence and factors
associated with cryptococcal
antigenemia among severely
immunosuppressed HIV‐
infected adults in Uganda: a
cross‐sectional study
The prevalence and clinical
course of HIV-associated
pulmonary cryptococcosis in
Uganda

Journal of the
International
AIDS Society

Journal of
acquired
immune
deficiency
syndromes

Trata-se de um estudo
transversal, envolvendo
pacientes do Hospital de
Ensino e Referência
Nacional Mulago, em
Kampala, Uganda.
Estudo de prevalência,
realizado com pacientes
adultos infectados pelo HIV
no Hospital Mulago, em
Kampala, Uganda.

Encontraram-se 3 estudos brasileiros e 17 estrangeiros: África do Sul (1),
Uganda (2), Nigéria (1), Camarões (1), Botsuana (1), Quênia (2), Etiópia (1),
Madagascar (1), Tanzânia (1), Vietnã (1), China (1), Índia (1), Equador (1), Estados
Unidos (1), México (1). Dos 20 artigos selecionados, mais de 50% avaliaram a
população africana, marcando o continente africano como um dos epicentros da
associação HIV-criptococose.
Observou-se nos estudos uma predominância do sexo masculino nas amostras

como um todo, e a média das idades variando entre 32-39 anos. Ademais, as
amostras recrutadas variaram de 20 a 1224 pacientes avaliados. Nota-se que a
presente revisão apresentou amostragem geral composta predominantemente por
homens jovens africanos.
3. DISCUSSÃO

Ao longo dos últimos anos,

procurou-se democratizar o acesso à terapia

antirretroviral (TARV), o que levou a uma significativa redução mundial da mortalidade
em pacientes HIV positivos (RABERAHONA et al., 2018). Assim, com o advento da
TARV a amplificação de seu acesso, a infecção pelo HIV e a AIDS têm se tornado
condições crônicas administráveis, ao invés de serem consideradas incuráveis, como
já foram enquadradas no passado (SHARMA et al., 2017).
Apesar do acesso à TARV estar diretamente relacionado ao melhor o

prognóstico de pacientes infectados pelo HIV, a cobertura do tratamento permanece
relativamente baixa e o diagnóstico da infecção pelo HIV ainda é tardio. Como
resultado, muitos pacientes evoluem a óbito em decorrência de infecções oportunistas
(IOs) relacionadas ao HIV nas semanas anteriores e meses após o início da TARV
(RAMÍREZ et al., 2017). O Cryptococcus neoformans, um agente causador da
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criptococose, é considerado um importante fator etiopatogênico de morbimortalidade

infecciosa, especialmente entre pacientes HIV positivos que vivem na África
Subsaariana (DERBIE et al., 2018).
Constata-se uma ampla prevalência de C. neoformans sorotipo A, MATα e
genótipo VNI entre os isolados por estudos moleculares (SÁNCHEZ et al., 2017),
sorotipo mais associado aos pacientes coinfectados pelo HIV e criptococo.
Na África Subsaariana, a Meningite Criptocócica (MC) é responsável por cerca
de 720.000 mortes anualmente. A mortalidade da MC em grande parte da África é de
40-66%. Isso se deve em grande parte a fatores que incluem a indisponibilidade ou
dificuldade em administrar o tratamento antifúngico intravenoso, em monitorar a
toxicidade dos medicamentos e a escassez de médicos capazes de realizar punções
lombares em série. Por esses motivos, a prevenção da doença pode reduzir a
mortalidade de maneira mais eficaz. Ademais, a triagem de pacientes sintomáticos
para antigenemia criptocócica fornece uma janela para essa intervenção preventiva
(KAPOOR et al., 2015).

O antígeno criptocócico (CrAg) torna-se detectável no soro e na urina, em
média, 22 dias antes do início dos sintomas em pacientes que finalmente
desenvolvem a MC. Nesse sentido, o estudo de Kapoor et al. (2015) sugeriu que
quatro semanas de altas doses de fluconazol previnem a morte em pacientes com
CrAg positivo, oferecendo perspectiva para a prevenção da MC na prática, mesmo em
locais onde as instalações laboratoriais são escassas – já que foi utilizado um teste
de diagnóstico no local de atendimento – o que incita a dosagem de CrAg de rotina
como método de triagem.
A antigenemia criptocócica, ou infecção criptocócica assintomática é, portanto,
uma condição prevalente e altamente mórbida entre indivíduos infectados pelo HIV na
África e no Sudeste Asiático. Nesse sentido, o Family AIDS Care and Education
Services (FACES), um programa descentralizado de atendimento e tratamento de HIV
no Quênia, iniciou uma intervenção para rastrear indivíduos infectados pelo HIV com

imunossupressão avançada para infecção criptocócica precoce e tratar aqueles com
infecção criptocócica (com TARV e fluconazol em altas doses), a fim de determinar se
essa intervenção melhoraria a sobrevida entre todos os adultos com contagens de
CD4 ≤ 100 células/μL em comparação com um controle (MEYER et al., 2013). Vidal
et al. (2018) demonstraram em seu estudo certo benefício (menor risco de morte) nos
pacientes com HIV e infecção criptocócica assintomática que iniciaram o tratamento
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com TARV e fluconazol quando comparados com estudos em que os pacientes não

foram tratados, corroborando para o contexto da necessidade de prevenção da MC.
A fim de melhor compreender o risco de MC em pacientes HIV positivos,
Baldassarre et al. (2014) concluíram que sexo masculino, uso atual ou anterior da
TARV e contagem de linfócitos T CD4 + menor que 50 foram preditores significativos
de mortalidade. Por outro lado, no mínimo duas semanas de tratamento com
anfotericina B, início da TARV e monitoramento dos níveis de creatinina e eletrólitos
foram significativamente associados à maior sobrevida (BALDASSARRE et al, 2014).
Outro estudo, por sua vez, revelou baixo índice de massa corporal, dor no pescoço,
sinais de irritação meníngea e diagnóstico recente de infecção pelo HIV como também
preditores independentes de antigenemia criptocócica sérica positiva (OYELLA et al.,
2012).
No estudo de Vidal et al. (2016) 3,1% dos pacientes infectados pelo HIV com
CD4 < 200 sem sintomas para MC apresentaram antigenemia criptococócica em São
Paulo, sugerindo que o rastreio de MC com dosagem rotineira de CrAg pode ser

benéfica na América do Sul.
O estudo de Ndayishimiye e Ross (2018) mostrou que 5,1% de um total de
3702 pacientes com baixa contagem de células CD4 possuíam o antígeno
identificador de criptococose (CrAg). A meningite criptocócica continua com uma
mortalidade significativa, apesar da introdução de altas doses de fluconazol nos
guidelines de tratamento da África do Sul, por exemplo. Neste estudo de
NDAYISHIMIYE; ROSS (2018) a mortalidade foi de 30%. Visando atuar na redução
desses índices, estudos propondo novos esquemas terapêuticos off-label para MC na
África-Subsaariana, como uma semana de anfotericina B associado a flucitosina e 2
semanas de fluconazol mais flucitosina mostraram resultados satisfatórios (MOLLOY
et al., 2018).
Quando sintomática, um alto índice de suspeita clínica quanto ao envolvimento
neurológico em pacientes com HIV é a chave para o diagnóstico precoce da

Criptococose e instituição terapêutica específica, o que, por sua vez, diminui
consideravelmente a morbimortalidade desses pacientes (SHARMA et al., 2017). No
estudo indiano de Sharma et al. (2017) a mortalidade de pacientes com HIV e MC foi
de 40%, sendo preditores de pior prognóstico: hipoglicorraquia, elevada pressão de
saída do líquor, hemocultura positiva e altos títulos de antígeno criptococócico.
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Tratando-se

da

infecção

fúngica

já

instalada,

a

MC

tem

sido

predominantemente observada na maioria dos casos de infecção avançada pelo HIV.
A MC normalmente afeta indivíduos com contagens de células T CD4 <100 células /
µL, é frequentemente descrita após o início tardio da TARV, bem como em indivíduos
que não receberam TARV (RAMÍREZ et al., 2017; TENFORDE et al., 2017). O estudo
de Mora et al. (2015) constatou que a gravidade da MC e a imunodeficiência avançada
na admissão foram relacionadas a piores desfechos clínicos nos pacientes avaliados.
Por outro lado, o perfil predominante de citocinas Th1 entre os sobreviventes confirma
seu papel central no controle da infecção e seria um marcador prognóstico na MC.
O tratamento de pacientes com MC associada ao HIV é extremamente caro e
está associado a maus resultados em ambientes com recursos limitados, como o
Vietnã. Mesmo em circunstâncias ideais, a mortalidade pode chegar a 15%. Para
reduzir as mortes por MC, a OMS recomendou a consideração da triagem de
pacientes infectados pelo HIV e que não fizeram uso da TARV com CD4 <100 células
/ mm3 para doença criptocócica em áreas com alta prevalência de infecção por

Cryptococcus. Na análise de Smith et al. (2013), o CrAg sérico esteve presente em
2–6% dos pacientes infectados pelo HIV com CD4 <100 células / mm3 no Vietnã.
Nessas prevalências, um programa de triagem de criptococos no Vietnã custaria
menos de 190 dólares por ano de vida, o que reitera o benefício também econômico
do rastreio para Criptococose em pacientes infectados pelo HIV.
Vale ressaltar que a criptococose pode ocorrer também, em crianças não
infectadas pelo HIV e imunocompetentes, apesar de bem mais rara. Deve-se
considerar um diagnóstico de criptococose disseminada para crianças que
apresentam febre inexplicável a longo prazo, tosse leve, imagem torácica
inconsistente com sintomas clínicos, linfadenectasias, hepatoesplenomegalia e
eosinofilia. E mesmo nesses pacientes a mortalidade persiste alta (LUO et al., 2015).
Para minimizar o número de mortes, sua verificação de rotina deve ser
integrada ao tratamento de pacientes com AIDS, principalmente porque os sintomas

não são patognomônicos. Estudos recomendam que o diagnóstico laboratorial de
infecções criptocócicas seja realizado em pacientes com HIV e a acessibilidade à
TARV seja intensificada, pois o risco de doenças criptocócicas é reduzido entre as
pessoas que recebem esses tratamentos (DZOYEM et al., 2012; OSAZUWA; DIRISU;
OKUONGHAE, 2012).
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Desta maneira, analisando os aspectos clínicos e epidemiológicos da

associação entre HIV e Criptococose, observou-se nesta revisão sistemática a maior
prevalência dessa correlação no continente africano, seja pelo diagnóstico tardio do
HIV, início tardio da TARV, alto custo do tratamento para MC ou, mesmo, inexistência
de rastreio para MC nesses indivíduos, dificuldades encontradas no próprio sistema
socioeconômico dos países subdesenvolvidos, apesar de todos os avanços
tecnológicos no controle da AIDS atualmente no mundo. (RABERAHONA et al., 2018;
RAMÍREZ et al., 2017; SHARMA et al., 2017; SMITH et al., 2013).
O tratamento e controle da infecção do HIV mostrou-se ainda mais importante
no sentido da prevenção de infecções oportunistas que levam esses pacientes
frequentemente ao óbito. Já que essas infecções oportunistas são, em geral,
contraídas mais facilmente quando a AIDS já está instalada ou a infecção pelo HIV já
avançada. Por isso, os estudos selecionados e analisados na presente revisão
pontuam tantos fatores preditores de morbimortalidade (acima descritos), sendo a
contagem de CD4 e a instituição da TARV os que mais aparecem (BALDASSARRE

et al., 2014; DZOYEM et al., 2012; KAPOOR et al., 2015; OSAZUWA; DIRISU;
OKUONGHAE, 2012; OYELLA et al., 2012; SHARMA et al., 2017).
Nesse sentido, o início precoce da TARV, inclusive naqueles com infecção
pulmonar isolada, pode melhorar o prognóstico desses pacientes, mesmo sem terapia
antifúngica. Constatações como essa sugerem que alguns pacientes infectados pelo
HIV com C. neoformans isolado em amostras respiratórias podem ter colonização ou
infecção localizada (YOO et al., 2010), por isso o rastreio de MC torna-se tão
imprescindível nessa população específica. Essa triagem oferece, portanto, uma
oportunidade

para

intervenção

precoce

e

para

redução

dos

níveis

de

morbimortalidade em todo o mundo.

4. CONCLUSÃO

Observou-se como fatores clínicos e epidemiológicos associados

à

criptococose em indivíduos vivendo com HIV a predominância de contagem de T CD4
<100 células / µL, início tardio da TARV ou não uso da TARV. Ademais, apesar dos
persistentes altos índices de mortalidade por MC em pacientes com HIV em todo o
mundo - chegando a 40% no continente africano – a dosagem sérica de CrAg têm se
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mostrado relevante na mensuração do risco para o desenvolvimento de MC ainda em

pacientes assintomáticos, isto é, com ausência de sintomas neurológicos.
Dessa forma, é comprovada a importância do rastreio precoce da criptococose
e da MC em pacientes com HIV, por meio de dosagens rotineiras de CrAg ainda em
pacientes sem sintomas neurológicos, a fim de introduzir precocemente a terapia
antifúngica e reduzir a morbimortalidade desses pacientes. Essa revisão deverá servir
de alerta à comunidade científica em relação aos preditores de mortalidade, no sentido
de priorizar a prevenção da criptococose e da MC em pacientes com HIV, por meio
do amplo acesso a TARV, bem como servir de base para incitar a incorporação da
dosagem do CrAg à rotina ambulatorial e hospitalar no atendimento aos pacientes
infectados pelo HIV, fomentando a melhora dos dados epidemiológicos atuais.
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ABSTRACT: Objective: To evaluate the scientific evidence about the fecal
inflammatory biomarkers used in medical practice for the evaluation of disease activity
and diagnosis of inflammatory bowel disease. Data source: Were evaluated articles
of BVS databases, Scielo, Google Scholar, PubMed and Science Direct. The
descriptors used in this review were "inflammatory bowel disease" AND (“diet” OR
“nutrition”). They considered manuscripts published between 2014 and December
2019, available in full and published in English. Data synthesis: Initially identified 676
articles. The first selection, based on the analysis of the titles and abstracts of the 676
selected articles, resulted in 90 articles and after the complete reading of the
manuscripts, 24 studies were considered eligible for analysis. No study has been
conducted in Brazil. Conclusions: The studies analyzed in this systematic review
increase that qualitative or quantitative changes in certain food groups in the
composition of diets make the patient susceptible to IBD or increase the chances of
acute crises.
KEY-WORDS: Inflammatory bowel disease; Diet; Nutrition.
RESUMO: Objetivo: Avaliar as evidências científicas acerca dos aspectos
nutricionais envolvendo a patogênese e as abordagens terapêuticas multidisciplinares
nas doenças inflamatórias intestinais. Fonte de dados: Foram avaliados artigos das
bases de dados BVS, Scielo, Google Scholar, PubMed e Science Direct. Os
descritores utilizados nesta revisão foram: “inflammatory bowel disease” AND (“diet”
OR “nutrition”). Foram considerados manuscritos publicados entre 2014 e dezembro
de 2019, disponíveis na íntegra e publicados em língua inglesa. Síntese dos dados:
Foram identificados 676 artigos a partir dos descritores utilizados nesta revisão. A
primeira seleção, baseada na análise dos títulos e resumos dos 676 artigos
selecionados, resultou em 90 artigos e após a leitura completa dos manuscritos, 24
estudos foram considerados elegíveis para análise. Nenhum foi realizado no Brasil.
Conclusões: Os estudos analisados nessa revisão sistemática reforçam que
alterações qualitativas ou quantitativas em determinados grupos alimentares na
composição das dietas tornam o individuo propenso à DII ou ampliam as chances de
crises agudas em portadores.
PALAVRAS-CHAVES: Doença inflamatória intestinal; Dieta; Nutrição.
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1. INTRODUÇÃO

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) compreendem a doença de Crohn
(DC) e a retocolite ulcerativa (RCU), caracterizadas por processos inflamatórios
crônicos de origem multifatorial, envolvendo mecanismos genéticos, imunológicos e
ambientais, e provavelmente, é influenciada pelo padrão alimentar ocidentalizado,
caracterizado por uma dieta rica em calorias, alimentos ultraprocessados,
carboidratos simples e gorduras, e escasso em fibras1,2.
A DC e a RCU são mais comuns nos países ditos industrializados e maiores
incidências e prevalências são observadas na América do Norte e Europa. Os
pacientes comumente sofrem de náuseas, vômitos, perda de apetite, dores de cabeça
e diarreia. Essas condições clínicas alteram o estado nutricional ou a vida diária é
difícil para dos pacientes3.
A incidência de DII devido a fatores dietéticos aumentou especificamente em
pacientes com um aumento na ingestão de gorduras e proteínas e com falta de

ingestão de frutas e vegetais da dieta. Estudos têm demonstrado que altos níveis de
ácido linoleico, associados a ingestão excessiva de carne vermelha e alimentos
processados aumentam o risco de desenvolvimento da RCU, bem como aumentam
as crises agudas dos portadores retocolite4,5.
Além da questão nutricional, a fisiopatologia dessas condições leva a um
desequilíbrio na microbiota intestinal6. Tanto a RCU quanto a DC estão associadas a
uma perda de 20% a 75% do peso corporal e desequilíbrio eletrolítico. Vários fatores
estão envolvidos em causar deficiências nutricionais em indivíduos com DII, incluindo
diminuição da ingestão oral, distúrbios metabólicos, aumento das necessidades
nutricionais, interações medicamentosas e má absorção de nutrientes. Outro fator é
que os distúrbios nutricionais podem ocorrer devido a períodos prolongados de
restrição alimentar para reduzir o desconforto causado pelos sintomas da DII7,8.
Sendo assim, o presente estudo objetivou avaliar as evidências científicas

acerca dos aspectos nutricionais envolvendo a patogênese e as abordagens
terapêuticas multidisciplinares nas doenças inflamatórias intestinais.
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2. METODOLOGIA

A presente revisão sistemática foi realizada entre os meses de outubro de 2019
e abril de 2020. Foram avaliados artigos de diferentes delineamentos disponíveis nas
bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library
Online(Scielo), Google Scholar, U.S. National Library of Medicine and the National
Institutes Health (PubMed) e Science Direct. Os descritores utilizados nesta revisão
foram: “inflammatory bowel disease” AND (“diet” OR “nutrition”), selecionados
mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH). Utilizando-se as ferramentas
de busca avançada das bases de dados a pesquisa destes descritores foi delimitada
ao título, resumo e palavras chaves.
A identificação e seleção dos artigos foi realizada considerando como critérios
de inclusão artigos com seres humanos ou animais que avaliassem a associação dos
aspectos nutricionais a doenças inflamatórias intestinais, publicados entre 2014 e
dezembro de 2019, disponíveis na íntegra e publicados em língua inglesa. Quando o

artigo completo não se encontrava disponível nas bases de dados, realizou-se uma
busca na própria revista em que foi publicado, excluindo-se os que não possuíam
acesso livre. Além disso, foi construída uma tabela adaptada do instrumento proposto
por Downs & Black9, estabelecendo os requisitos populacionais e metodológicos para
garantir a qualidade dos estudos e definir sua aceitação no estudo; foram excluídos
os artigos de revisão e aqueles originais que apresentassem temas não pertinentes
aos objetivos propostos.
O processo de seleção dos estudos ocorreu em três etapas. Na primeira foi
realizada a leitura dos títulos e resumos dos artigos encontrados. Posteriormente,
procedeu-se com a leitura dos textos de manuscritos disponíveis na íntegra e, por
último, a identificação de possíveis artigos de interesse pela lista de referências. Além
disso, artigos presentes em mais de uma das bases de dados tiveram as duplicatas
excluídas.

3. RESULTADOS

Foram identificados 676 artigos a partir dos descritores utilizados nesta revisão.
Na base de dados BVS foram encontrados 90, 128 na base PubMed, 16 na Scielo,
134 no Google Scholar e 308 artigos na base Science Direct a serem avaliados.
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A primeira seleção, baseada na análise dos títulos e resumos dos 676 artigos

selecionados, resultou em 90 artigos, sendo oito da BVS, 20 da PubMed, 35 do Google
Scholar, 16 do Scielo e 308 do Science Direct. Após a leitura completa dos
manuscritos, 47 foram excluídos por não contemplarei os requisitos da pesquisa. dois
novos artigos foram adicionados através da lista de referências. Desta forma, 45
estudos foram considerados elegíveis para análise. Entretanto, 21 artigos foram
excluídos por duplicidade nas bases de dados, resultando em uma amostra final de
24 manuscritos. A descrição do processo de seleção dos estudos encontra-se
sintetizada na Figura 1.
Figura 1 – Fluxograma da seleção dos artigos para inclusão na revisão sistemática.
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A Tabela 1 apresenta a descrição dos artigos selecionados (7-30), segundo o

local onde o estudo foi realizado, número da amostra (N), tipo de estudo (humano ou
animal) e objetivos. Dos 24 trabalhos selecionados (10-33) nenhum foi realizado no
Brasil.
Tabela 1 – Caracterização dos artigos 2014-2019

Referência
Braly,
201710

País
EUA

N
9

Estudo
Humano

Cai, 201811

China

11

Humano

Chiba,
201612

Japão

229

Humano

DeClercq,
201813

Canadá

128
02

Humano

Diederen,
201814

Holanda

102

Humano

Gunasekeer
a, 201615

EUA

76

Humano

Hod, 201616

Israel

107

Humano

Holt, 201617

Austrália

928

Humano

Jezernik,
201818

Eslovenia

236

Humano

Kakodkar,
201519

EUA

50

Humano

Kang,
201520

Coréia do
Sul

78

Humano

Objetivos
Avaliar a adequação nutricional da Dieta do
Carboidrato Específico (DICE) e comparar
a ingestão de nutrientes de pacientes
pediátricos após o DICE.
Explorar os fatores iniciais para a
autoadministração da alimentação por
sonda nasogástrica em pacientes com DC
e compreender as experiências dessa
autoadministração da alimentação, seus
efeitos sobre vários aspectos da vida e os
desafios encontrados durante essa terapia.
Desenvolver uma forma simples de avaliar
a adesão a uma Dieta Baseada em Plantas
(PBD) pelos pacientes japoneses com DII.
Caracterizar a relação entre qualidade da
dieta
e
composição
corporal
em
participantes que vivem com a DII,
especialmente a DC ou a RCU, no
Atlântico, Canadá.
Investigar a antropometria e ingestão
alimentar e comparar esses dados com a
população geral de crianças e adolescentes
com diagnóstico prévio e avaliar a
diminuição no consumo de certos alimentos
relacionados à piora dos sintomas
abdominais.
Avaliar, em um ambiente controlado, o uso
de uma dieta orientada com IgG4 na
melhora da qualidade de vida de pacientes
com DII.
Avaliar as condições clínicas e efeitos
laboratoriais do BIO-25, probióticos
multiespécie, em mulheres com SII e DII.
Determinar as atitudes dos pacientes com
DII em relação à dieta
Estabelecer uma associação entre os locus
associados à DII com o ácido graxo
alterado nos perfis das membranas
eritrocitárias em pacientes com DII
Relatar as maiores séries de pacientes com
DII após dieta específica de carboidrato e
descrever suas características clínicas.
Analisar o efeito do apoio a curto prazo da
terapia nutricional enteral parcial (TNEP)
temporária para tratamento da DC
pediátrica grave.
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Kyaw,
201421

Reino
Unido

112

Humano

Lee, 201822

EUA

138

Humano

Lim, 201823

Coréia do
Sul

104

Humano

Metzger,
201824

EUA

32

Animal

Oxelmark,
201825

Suécia

854

Humano

Pedersen,
201726

Dinamarc
a

89

Humano

Reifen,
201527

Israel

8

Animal

RostamiNejad,
201728

Irã

1

Humano

Suskind,
201629
Suskind,
201830

EUA

417

Humano

EUA

12

Humano

Tasson,
201731

EUA

103

Humano

Testa,
201832

Itália

127

Humano

Zhan,
201833

Irã

1

Humano

Avaliar o impacto das diretrizes dietéticas
abrangentes sobre a evolução clínica da
doença e a qualidade de vida em pacientes
com RCU.
Quantificar a exposição de aditivos
alimentares em crianças com DC.
Investigar o estado nutricional, a restrição
alimentar e o status de ingestão de
nutrientes em pacientes com DII.
Testar o impacto de uma dieta proteica de
soja moderadamente elevada num modelo
induzido de colite crônica inflamatória no
intestino.
Explorar o uso de Medicina Complementar
e Alternativa (MCA), e efeitos percebidos
em pacientes com DII em comparação com
um grupo controle.
Investigar o efeito de uma dieta com baixo
teor
de
FODMAP
(Carboidratos
Fermentáveis) na SII, como sintomas em
pacientes com DII.
Testar os efeitos de duas fontes diferentes
de ácidos graxos poli-insaturados (n-3),
óleos derivados de plantas e peixes, em
dois
modelos
animais
de
colite
experimental e determinar se as dietas
enriquecidas com a. g. poli-insaturados (n3) melhoram o estado inflamatório.
Avaliar as evidências atuais sobre os
benefícios de uma dieta de baixa
fermentação
de
oligossacarídeos,
dissacarídeos, e monossacarídeos no
tratamento de um paciente com RCU.
Avaliar a perspectiva de pacientes com DII
utilizando a DICE.
Determinar o efeito da dieta específica de
carboidratos na doença inflamatória
intestinal ativa.
Avaliar a associação entre ingestão
alimentar e curso da doença em pacientes
com DII.
Avaliar a utilidade de um baixo FOODMAP
em pacientes com SII, DII e doença celíaca
em uma dieta sem glúten.
Avaliar as evidências atuais sobre o
benefício da dieta com baixos teor de
FODMAPs no tratamento da DII.

DC (Doença de Crohn); DICE (Dieta do Carboidrato Específico); DII (Doença
Inflamatória Intestinal); FOODMAP (Carboidratos Fermentáveis); MCA (Medicina
Complementar e Alternativa); PBD (Dieta Baseada em Plantas); RCU (Retocolite
Ulcerativa); SII (Síndrome do Intestino Irritável); TNEP (Terapia Nutricional Enteral e
parenteral).
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A Tabela 2 exibe os principais resultados e as respectivas conclusões dos

autores dos artigos analisados nesta revisão sistemática.
Tabela 2 – Principais resultados e conclusões dos autores 2014-2019

Referência
Braly, 201710

Cai, 201811

Chiba, 201612

Resultados
9 pacientes inscritos, com 8
pacientes
completando
o
estudo. 6/8 indivíduos que
completaram
o
estudo
ganharam peso, 1 indivíduo teve
perda de peso e 1 não teve
alteração no peso. A ingestão de
energia foi significativamente
superior a 100% da dose diária
recomendada (RDA) e ingestão
adequada (IA) para 64% das
doses diárias concluídas para
este estudo. A maioria das doses
diárias
dos
participantes
atendeu ou excedeu a RDA das
vitaminas B2, B3, B5, B6, B7,
B12, C, A e E. 100% das doses
dos
participantes
estavam
abaixo da RDA da vitamina D.
5% das doses diárias eram
inferiores à RDA para o cálcio.
Quatro temas e oito subtemas
emergiram da análise dos
entrevistados:
rejeitar
a
autoadministração
da
alimentação nasogástrica (ter
medo de inserir a sonda
nasogástrica, ter preocupações
com
a
alimentação
nasogástrica),
aceitar
a
realidade
da
alimentação
nasogástrica (a saúde sendo a
mais importante, seguida de ter
fontes de apoio), alimentação
nasogástrica como uma faca de
dois gumes (os distúrbios e
eficácia
da
alimentação
nasogástrica) e alimentação
nasogástrica como parte da vida
(acostumando-se à inserção do
tubo e tomando como certa a
alimentação nasogástrica).
Os escores da Dieta Baseada
em Plantas (PDB) diferiram
significativamente, em ordem
decrescente, por tipo de dieta:
dieta pró-japonesa, tipo misto e
dieta pró-ocidentalizada. Os
escores de PBD nos grupos de
RCU e DC foram 10,9 ± 9,5 e 8,2

Conclusões
O acesso do paciente com
DII a uma nutricionista e
equipe multidisciplinar com
conhecimento sobre a DICE
(Dieta
do
Carboidrato
Específico)
tem
uma
influência
positiva
na
qualidade nutricional geral
das dietas para as crianças
e
adolescentes
deste
estudo.

Além de sofrerem com
desconforto
físico,
distúrbios na dieta e na
imagem
corporal
e
inconveniências na vida
cotidiana, os pacientes com
DC que autoadministraram
a alimentação nasogástrica
enfrentaram
muitos
desafios psicológicos.

Foi observada uma maior
manutenção da remissão
nos pacientes que aderiram
à dieta baseada em plantas,
especialmente em DC.
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DeClercq, 201813

Diederen, 201814

Gunasekeera, 201615

± 8,2, respectivamente. Para
pacientes com DC, aqueles com
remissão a longo prazo e
concentração
normal
de
proteína C reativa apresentaram
probabilidade significativamente
maior de apresentar escores
PBD iguais.
Várias medidas de adiposidade
foram maiores nos participantes
com DII, no entanto, apenas o
peso corporal e o IMC foram
estatisticamente
significativos
nos participantes com RCU em
comparação com aqueles sem
DII. Os participantes com DII
tiveram uma força de preensão
semelhante à dos sem DII. Não
houve diferença na altura,
circunferência do quadril e
relação cintura-quadril entre os
participantes com e sem DII.
No
geral,
muito
poucos
participantes
estavam
cumprindo as Diretrizes do
Canadá
para
Alimentação
Saudável
e
não
houve
associação significativa entre
aqueles com e sem DII no
cumprimento das diretrizes.
A falha do crescimento esteve
presente em 11% dos pacientes.
A desnutrição aguda estava
presente em 3% dos pacientes.
A ingestão de energia foi menor
na DII pediátrica em comparação
com a população de referência.
A ingestão de proteínas não
diferiu, enquanto a ingestão de
gordura foi maior na DII
pediátrica, com maior consumo
de óleos e gorduras vegetais. A
ingestão de carboidratos foi
menor na DII pediátrica, com
menor ingestão de tipos de
alimentos ricos em açúcar. A
evasão alimentar foi relatada em
53% dos pacientes, com rejeição
frequente
de
condimentos
(46%), alimentos com alto teor
de gordura (30%) e laticínios
(30%).

145 indivíduos foram rastreados
e 96 indivíduos tiveram o teste
inicial de anticorpos alimentares

A
adiposidade
foi
significativamente
maior
nos participantes com RCU
em
comparação
com
aqueles sem DII. Os
resultados deste estudo
mostram que a maioria dos
participantes com DII estava
consumindo uma dieta
semelhante à que não
apresentava DII, com a
maior
proporção
de
indivíduos atendendo às
diretrizes na categoria de
leite e laticínios. Na análise
de regressão, foi observado
um efeito protetor das
porções
de
frutas
e
leguminosas contra a RCU,
enquanto as porções de
vegetais e grãos integrais
foram protetoras da DC.
Em conclusão, as crianças
com DII têm uma dieta
diferente em comparação
com a população em geral,
com menor consumo de
energia e altas taxas de
rejeição de tipos específicos
de alimentos. Os pacientes
pediátricos
com
DII
geralmente
apresentam
estatura
levemente
diminuída, mas escores
normais de IMC, com
prevalências de sobrepeso
e obesidade iguais à
população geral. Portanto, a
consideração da ingestão
alimentar juntamente com a
avaliação adequada da
antropometria é importante
para prevenir deficiências
nutricionais e apoiar a
saúde física e mental em
crianças com DII.
A modificação da dieta
através da identificação de
alimentos agressivos pelo
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realizado com 76 pacientes
completando o estudo. Leite,
carne bovina, suína e ovo, foram
os tipos de alimentos mais
comumente
excluídos
no
verdadeiro grupo de dieta.
Houve uma melhoria de 3,05 no
SIBDQ e 41 no CDAI.

ELISA de IgG4 resulta em
benefício clínico, o que
provavelmente
é,
pelo
menos naqueles com a
doença mais ativa, como
consequência da redução
da inflamação sistêmica e
local da parede intestinal.
Uma dieta de exclusão
guiada por IgG4 pode
fornecer
um
método
adicional de tratamento
para
pacientes
bem
motivados e determinados
com
DC,
evitando
complicações
de
medicamentos e cirurgias
desnecessárias, bem como
as dificuldades em seguir
dietas elementares que não
podem ser mantidas a longo
prazo.
Esses
achados
requerem verificação em
um
grande
estudo
randomizado e controlado.
Em
8
semanas
de
tratamento com BIO-25, as
mulheres
com
SII
apresentaram melhora dos
sintomas, mas não foi
superior ao placebo.

Hod, 201616

Todos os sintomas melhoraram
em ambos os grupos, sem
diferença significativa entre eles
melhora dos sintomas, PCR ou
níveis de CF.

Holt, 201617

Foi realizado questionário online, onde 928 pacientes (72,2%
do sexo feminino; idade média
39,5 anos; faixa etária de 5 a 91
anos) responderam. Dois terços
dos pacientes tinham DC. O IMC
médio relatado foi de 24,9 kg m.
A maioria dos pacientes (71%)
assumiu que a dieta afetou sua
DII; 61% consideraram que o
especialista
em
DII
desconsiderou a importância da
dieta.

O estudo demonstra que
pacientes
com
DII
consideram
que
os
alimentos
consumidos
afetam diretamente nos
sinais
e
sintomas
apresentados.

Jezernik, 201818

O estudo identificou 10 loci
associados aos ácidos graxos
nos perfis de DII. As associações
mais significativas foram um loci
próximo á CBS (p= 7,62x10-8) e
um loci no LRRK2 (p=1,4x10-7).
Foram identificados ainda 18
ácidos graxos trans (p = 1,12 ×
10−3), ácidos graxos trans totais
(p = 4,49 × 10−3), ácido
palmítico (p = 5,85 × 10−3) e

A
investigação
das
alterações do perfil de
ácidos graxos na DII
identificou 9 loci novos e
replicou um anteriormente
associado
significativamente a perfis
de ácidos graxos em
indivíduos saudáveis. Os
resultados incentivam ainda
mais
investigações
da
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araquidônico ácido (p = 8,58 ×
10-3)
como
associado
significativamente à patogênese
da DII.

Kakodkar, 201519

Kang, 201520

Kyaw, 201421

36 indivíduos tinham DC, 9
indivíduos tinham RCU e 5
indivíduos
tinham
colite
indeterminada. Todos estavam
em remissão. O tempo médio
que a dieta foi seguida foi de
35,4 meses. Auto avaliação de
adesão dos pacientes com a
dieta em uma escala de 0% a
100% apresentou média taxa de
adesão de 95,2% (intervalo 71%
para 100%). Quanto à eficácia
da dieta, os pacientes a
classificaram com uma média de
91,3% no controle agudo dos
sintomas (faixa de 30% a 100%)
e uma média de 92,1% eficaz na
manutenção
da
remissão
(intervalo de 53% a 100%)
O estado nutricional melhorou
substancialmente após 1 ano de
tratamento no grupo DC grave.
O status nutritivo no grupo com
Terapia Nutricional Enteral e
parenteral (TNEP) melhorou
consideravelmente mais do que
no grupo que não é TNEP. Além
disso, o grupo com menores de
13 anos demonstraram maior
melhora do estado nutricional
que o grupo de 13 ou mais anos
de idade.
Solicitou-se aos participantes
que
completassem
o
Questionário
de
doença
intestinal e colite clínica simples
Índice de Atividades juntamente
com
o
Questionário
de
Frequência Alimentar (QFA) às
0, 6 e 24 semanas. Às 24
semanas, houve uma redução
média no Índice de Atividade de
Colite
Clínica
Simples
pontuação no grupo intervenção
em comparação com um

genética das alterações do
perfil de ácidos graxos na
DII e o envolvimento de
ácidos
graxos
na
patogênese da DII e outras
doenças imunomediadas.
Além disso, os resultados
sugerem que o
modulação dos perfis de
ácidos graxos na DII pode
ser um potencial tratamento
alvo.
Os resultados preliminares
sugerem
mudança
no
microbioma dos pacientes
com DII que seguem o
protocolo
de
dieta
específica de carboidratos.

A TNEP pode ser eficaz em
pacientes pediátricos com
DC grave para melhorar o
estado
nutricional
e
moderar a gravidade da
doença.

O estudo sugere que é
provável que exista uma
ligação entre os conselhos
alimentares fornecidos e os
sintomas melhoria. O efeito
da dieta pode não ocorrer
através da adição ou
eliminação de nutrientes
únicos;
os
alimentos
consumidos
combinam
muitos
nutrientes
que
permitem
uma
ação
sinérgica ou antagônica
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Lee, 201822

Lim, 201823

aumento no escore do grupo
controle [-1,304 (P = 0,0108) vs.
0,875 (P = 0,0249)]. Houve um
aumento médio na pontuação do
Questionário de DII no grupo
intervenção em comparação
com uma redução no escore o
grupo controle [7,17 (P = 0,126)
vs. -3,44 (P = 0,205)]. 69% dos
pacientes
no
grupo
de
intervenção
encontraram
o
conselho dietético de maneira
significativa ou moderadamente
útil.
Os 138 participantes, com idade
média de 14,2 ± 2,8 anos, 95%
com doença inativa ou leve,
estavam
inscritos
e
as
recordações dietéticas foram
coletadas. Um total de 1325
alimentos
únicos
foram
registrados. Exposições médias
por dia para goma xantana foi de
0,96 ± 0,72, para carragenina
0,58 ± 0,63, para maltodextrina
0,95 ± 0,77 e para lecitina de
soja 0,90 ± 0,74. Os outros
aditivos tinham menos de 0,1
exposições por dia. Dos 8
aditivos
alimentares
examinados, os participantes
foram expostos a uma média
(DP) de 3,6 ± 2,1 aditivos por dia
de recordação e média (DP) de
2,4 ± 1,0 aditivos diferentes por
dia.
A taxa de desnutrição foi
significativamente maior no
grupo de exclusão alimentar (p =
0,007) em comparação ao grupo
de não-exclusão alimentar. 59%
dos pacientes do grupo de
exclusão alimentar mantinham
crenças dietéticas e relataram
modificar sua ingestão de acordo
com sua crença dietética. Os
alimentos restritos mais comuns
foram leite, produtos lácteos
(32,7%), peixe cru (24,5%),
alimentos
profundamente
condimentados (22,4%) e lámen
(18,4%). A ingestão diária média
de cálcio (p = 0,002), vitamina A
(p <0,001) e zinco (p = 0,001) foi
significativamente menor no
grupo de exclusão alimentar.

quando presente em uma
certa composição.

Crianças
com
DC
consumem frequentemente
aditivos alimentares, são
necessários mais estudos
sobre seu impacto no curso
da doença.

As intervenções nutricionais
adequadas são necessárias
para fornecer informações
sobre crenças, causas de
ação e desfechos clínicos
de pacientes com DII.
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Metzger, 201824

Oxelmark, 201825

Pedersen, 201726

A dieta de proteína de soja
moderadamente
elevada
produziu melhorias nos tecidos
do cólon e do osso. Cólon
escores
histológicos
foram
reduzidos e a arquitetura linfática
anormal foi resolvida em animais
dada a intervenção da proteína
de
soja.
Houve
também
melhorias na formação óssea e
na redução dos reabsorção.
Além disso, o TNBS aumentou
as citocinas inflamatórias, como
TNF-α e RANKL no intestino e
osso, que foi resolvido em
ambos
os
tecidos
com
intervenção dietética de proteína
de soja. A dieta rica em proteína
de soja mitigou a inflamação
intestinal e óssea em um modelo
de colite crônica induzida por
TNBS,
demonstrando
o
potencial da proteína de soja
como uma possível intervenção
dietética anti-inflamatória para
DII.
No geral, 48,3% dos pacientes
com DII usaram algum tipo de
MCA durante o ano passado em
comparação com 53,5% no
grupo controle. A MCA mais
utilizada entre os pacientes com
DII foi massagem (21,3%)
versus controle (31,4%). A
segunda MCA mais usada foi
produtos naturais, 18,7% em
pacientes com DII versus 22,3%
dos controles. Ao todo, 83,1%
dos pacientes experimentaram
efeitos positivos da MCA e
14,4%
sofreram
efeitos
negativos.
Em 89 pacientes, 67 mulheres,
idade mediana 40, intervalo 2070 anos foram randomizados: 44
para grupo LFD e 45 para o
grupo ND, dos quais 78
pacientes completaram o
período de estudo e foram
incluídos na análise final (37 LFD
e
41
ND).
Houve
um
significativamente maior
proporção de respondedores no
grupo LFD do que no grupo ND;
na semana 6, o grupo LFD
mostrou uma média SII-SSS

Uma dieta moderadamente
elevada de proteína de soja
durante a DII em ratos
jovens do sexo masculino
mitigou
as
alterações
estruturais
linfáticas
induzidas pela inflamação,
superfícies de osteoclastos,
e diminui na taxa de
formação
óssea.
Além
disso, tanto o intestino
quanto as proteínas dos
osteócitos no osso refletem
uma mudança de um estado
pró-inflamatório,
especificamente através de
reduções de TNF-α e
RANKL,
provavelmente
determinando as alterações
benéficas observadas em
ambos os tecidos.

No geral, 48,3% dos
pacientes suecos com DII
usaram algum tipo de MCA
e os controles usaram MCA
significativamente
mais.
Produtos naturais foram
utilizados por 1/5 dos
pacientes e ainda mais pelo
grupo controle. Ao todo,
40%
dos
pacientes
relataram eventos adversos
da medicina convencional.
Os
pacientes
experimentaram
efeitos
predominantemente
positivos da MCA, e os
pacientes do grupo controle.
Uma dieta pobre em
FODMAP
reduziu
os
sintomas semelhantes a SII
e aumento da qualidade de
vida pacientes com DII em
remissão.
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Reifen, 201527

Rostami-Nejad, 201728

Suskind, 201629

Suskind, 201830

significativamente menor do que
o grupo ND. Além disso, o grupo
LFD
teve
um
aumento
significativo aumento no SIBDQ
do que o grupo ND.
Os ratos com colite alimentados
com as dietas com óleo de sálvia
tiveram
uma
resposta
inflamatória menor, melhoraram
o reparo histológico e menor
dano necrótico na mucosa
quando comparado ao grupo
alimentado com óleo de milho e
peixe. O dano colônico e a
atividade da mieloperoxidase
foram
significativamente
menores. Níveis de mRNA
colônicos
de
genes
próinflamatórios
incluindo
interleucina 6, ciclo-oxigenase 2
e fator α de necrose tumoral foi
marcadamente regulado para
baixo em ratos alimentados com
óleo de peixe e sálvia
comparado ao controle.
A dieta sem glúten utilizada no
paciente foi positiva, em uso
contínuo durante 6 semanas.
Com 12 semanas os sintomas
quase
desapareceram
totalmente e entrou em remissão
clínica. Após suspensão da dieta
livre de glúten por 12 semanas o
paciente voltou a apresentar os
sintomas,
havendo
outra
recaída.
Para os pacientes que relataram
tempo para alcançar remissão
clínica, 13% relataram tempo
para alcançar remissão por
menos de 2 semanas, 17%
relataram 2 semanas, 36%
relataram 1 a 3 meses, 34%
relataram superior a 3 meses.
Os indivíduos que relataram
remissão,
47%
relataram
melhora associada em valores
laboratoriais anormais.
Dos 12 pacientes estudados, 2 a
dieta foi ineficaz e 2 foram
incapazes de concluir a dieta. A
proteína C reativa média
diminuiu em 12 semanas. A
análise do microbioma das fezes
mostrou uma disbiose distinta
para cada paciente, com

Óleo derivado de plantas,
rico em ácido α- linolênico,
poderia melhorar o dano
inflamatório na RCU.

A restrição de glúten pode
ser útil em alguns pacientes
durante a exacerbação da
DII.

A DICE é utilizada por
muitos pacientes como
terapia primária e adjunta
para doença inflamatória
intestinal. A maioria dos
pacientes
percebem
melhora ao utilizá-la.

A terapia de DICE na
doença
inflamatória
intestinal está associada a
melhorias
clínicas,
laboratoriais, bem como
alterações no microbioma
fecal.
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Tasson, 201731

Testa, 201832

Zhan, 201833

alterações
significativas
na
composição microbiana após
mudança na dieta.
Leguminosas e batata foram
inversamente associadas com a
recidiva da doença. Houve uma
associação positiva entre a
ingestão de carne e a recidiva da
doença. Não houve associações
estatisticamente
significantes
entre recaída da doença e
ingestão de vegetais, cereais,
laticínios ou peixe.
A população SII demonstrou
uma boa taxa de resposta á dieta
1 mês e 3 meses após o início do
regime. A população DII também
demonstrou uma boa resposta à
dieta e a população de DC
obtiveram
resultados
semelhantes aos outros grupos.

Os resultados sugerem um
potencial proteção com o
uso das leguminosas e uma
influência prejudicial da
carne na manutenção da
remissão
clínica
em
pacientes com DII.

Uma dieta baixa em
fermentáveis
pode
ser
valida
para
combater
sintomas abdominais em
pacientes com síndrome do
intestino irritável, doença
inflamatória intestinal não
ativa e doença celíaca em
dieta livre de glúten.
Dieta
baixa
em
fermentáveis é benéfica
para redução de sintomas
gastrointestinais
em
pacientes de DII inativa.

O estudo oferece uma prova que
dieta baixa em fermentáveis
(FOODMAP) reduz de forma
significativa os sintomas de
resposta diarreica, sintomas
intestinais, inchaço abdominal,
dor abdominal, fadiga e náusea.
CDAI (Índice de Atividade da Doença de Crohn); CP (Calprotectina Fecal); DC (Doença de Crohn);
DICE (Dieta do Carboidrato Específico); DII (Doença Inflamatória Intestinal); FOODMAP
(Carboidratos Fermentáveis); IA (Ingestão Adequada); IMC (Índice de Massa Corporal); MCA
(Medicina Complementar e Alternativa); PBD (Dieta Baseada em Plantas); PCR (Proteína C Reativa);
RCU (Retocolite Ulcerativa); RDA (Dose Diária Recomendada); SIBDQ (Short Inflammatory Bowel
Disease Questionnaire); SII (Síndrome do Intestino Irritável); QFA (Questionário de Frequência
Alimentar); TNEP (Terapia Nutricional Enteral e parenteral).

3. DISCUSSÃO

O papel da dieta na patogênese da DII ainda não está completamente
elucidado na literatura científica. Sabe-se, no entanto, que não podemos
desconsiderar sua importância, fato que foi relatado por pacientes entrevistados no
estudo de Holt et al.17, os pacientes (71%) relataram que a dieta afetou os sintomas
apresentados nas fases agudas de DII, resultado semelhante ao encontrado por
Kyaw21 (2014) em estudo prospectivo, controlado e randomizado, onde observou-se
que 69% dos 112 pacientes avaliados encontraram na orientação dietética uma
maneira significativa ou moderadamente útil de melhorar os sintomas da doença. Este
estudo demonstrou ainda que os efeitos da dieta podem não ocorrer graças a adição
ou eliminação de nutrientes isolados, mas sim graças a combinação de nutrientes,
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que permitem uma ação sinérgica ou antagônica quando presentes em certas

composições de alimentos ou até mesmo fórmulas de Terapia Nutricional (TN).
Kakodkar e colaboradores19 publicaram um estudo com 50 pacientes em
remissão da DII, onde eles foram submetidos a um protocolo de dieta específica de
carboidratos, proposto inicialmente pelo gastroenterologista Sidney Haas em 1951. O
objetivo dessa dieta é induzir e manter a remissão de DII nos pacientes, sem o uso de
fármacos. A dieta consiste basicamente em restringir os dissacarídeos e os
polissacarídeos da rotina alimentar do paciente e incluir como complemento iogurte
caseiro fermentado por 24 horas a fim de isentá-lo de lactose (dissacarídeo). As
culturas recomendadas incluem Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, e
Streptococcus thermophilus. Cabe ressaltar que essa não é uma dieta baixa em
carboidratos,

mas

sim

uma

dieta

predominantemente

composta

por

monossacarídeos, proteínas sólidas, gorduras, vegetais com maior proporção de
amilose que amilopectina, frutas e nozes.
A proposta da dieta por Kakodkar e colaboradores19 se baseia em alguns

estudos que defendem que os monossacarídeos são os carboidratos digeridos da
melhor maneira em pacientes com DII, pois estes, teriam uma certa deficiência de
dissacarídeos. A taxa de adesão dos pacientes a dieta foi de 95,2%, e dos 50
pacientes, 6 interromperam o uso de seus respectivos medicamentos, e seguindo
apenas a dieta proposta, continuaram em remissão da DII. O estudo sugere que os
pacientes que seguiram fielmente a dieta, tiveram mudança benéfica na composição
da microbiota intestinal, tanto devido a mudança do tipo de carboidrato, quanto devido
ao incremento de probióticos na alimentação, através do consumo do iogurte
caseiro19.
Outros estudos discutem as alterações na microbiota intestinal durante DII,
especialmente na doença de Crohn. Diversos são os mecanismos envolvidos neste
processo e a dieta parece desempenhar papel importante e central. Na última década,
investigações com modelos experimentais animais gnotobióticos e avanços nas

plataformas de análise bioinformática melhoraram drasticamente nosso conhecimento
do papel da disbiose intestinal na patogênese das DII34.
Acredita-se que dieta rica em lipídios está associada ao agravamento dos
sintomas da DII em pacientes portadores ou aumento da suscetibilidade de seu
desenvolvimento em não portadores da doença35.
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Hod (2016)16, em um estudo duplo-cego, controlado por placebo, avaliou 107

mulheres com Síndrome do Intestino Irritável com predomínio de diarreia (SII-D).
Durante 8 semanas, elas ingeriam 2 capsulas de probióticos (grupo intervenção – n=
54) ou 2 capsulas de placebo (grupo placebo – n= 53) por dia. Ao final do estudo,
todas as mulheres apresentaram melhora do quadro diarreico, sem diferença
significativa entre os grupos, ou seja, não houve superioridade de probióticos sobre o
placebo na SII.
A DII frequentemente pode causar deficiências nutricionais no paciente, e em
pediatria, essas deficiências podem resultar em desnutrição e consequente prejuízo
no crescimento e desenvolvimento da criança, e interferir na recuperação da doença.
Portanto, tem-se recomendação de Terapia Nutricional (TN) para esses pacientes.
Um estudo de Kang et al (2015) demonstrou que a Terapia Nutricional Enteral (SNE)
pode ser benéfico em pacientes pediátricos com Doença de Crohn grave, melhorando
o estado nutricional do paciente e reduzindo a gravidade da doença20.
Braly e colaboradores (2017)10 destacam a importância de uma abordagem

multidisciplinar para o tratamento de DII especialmente quando incorporando terapia
dietética. Com os pacientes tendo conhecimento nutricional variável, é essencial ter
médico e nutricionista trabalhando em conjunto para além da atividade da doença,
mas também a ingestão e o estado nutricional. Os pesquisadores propõem adequação
nutricional da vitamina D em pacientes pediátricos. Apesar do tamanho da amostra
deste estudo ser pequeno os autores estão projetando estudos de acompanhamento
controlado sobre a intervenção alimentar e ressaltam que em perspectivas futuras
deve-se avaliar se resultados semelhantes são encontrados em populações adultas.
O impacto dos FODMAP’s (conjunto de alimentos fermentáveis que são mal
absorvidos pelo nosso organismo e que podem causar desconforto intestinal) tem sido
atribuído ao seu tamanho molecular diminutivo e efeito osmótico elevado, que está
associado ao aumento da fermentação bacteriana do cólon. Sintomas associados com
uma dieta rica em FODMAP incluem o aumento de gás, inchaço, distensão, cólicas e

diarreia. Distensão luminal causada pela fermentação de FODMAP’s por bactérias no
intestino grosso resultam em pacientes com DII que se sobrepõem à SII. Segundo
Gibson (2017) há evidências de estudos não observados e observacionais sobre a
eficácia da redução da ingestão de FODMAP para os sintomas da SII em pacientes
com DII em fase de remissão, é convincente apesar da falta de evidências de alta
qualidade. No entanto, os riscos associados a essa mudança na dieta deve ser
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seriamente considerada neste grupo de pacientes. A implementação da dieta

conduzida pela nutricionista é altamente recomendada36.
Uma variedade significativa de aditivos alimentares que têm um status
considerado como seguro pela FDA (Food and Drug Administration) estão sendo
usados em alimentos comuns e poderia ter um impacto na DII. Embora poucos
estudos clínicos tenham sido realizados, geralmente é recomendado evitar os aditivos
alimentares em pacientes com DII porque substâncias que se mostraram seguras em
um indivíduo saudável podem não ser naqueles indivíduos que são geneticamente
e/ou ambientalmente suscetíveis a inflamação do trato gastrointestinal. Além disso, a
maioria dos aditivos alimentares não aumenta o teor de nutrientes de alimentos e não
são componentes essenciais de uma dieta saudável. Excluí-los não deverá causar
qualquer dano físico e tem a vantagem potencial de substituir alimentos processados
com alimentos integrais e naturais que têm maior valor nutricional36-38.
Não há cura para a DII e sim estratégias terapêuticas atuais objetivando mitigar
o processo de inflamação, mas muitas dessas abordagens são limitadas por sua baixa

eficácia e múltiplos efeitos secundários39. Alterações dietéticas para pacientes com
DII podem ser um caminho terapêutico para proteger a saúde intestinal e óssea, que
melhoraria o atendimento clínico e a qualidade vida em pacientes. Algumas evidências
preliminares demonstram que a proteína de soja à base de plantas pode exercer
efeitos anti-inflamatórios40.
Há um crescente interesse e uso de Medicina Alternativa e Complementar
(MAC) em pacientes com DII. Pacientes com DII podem recorrer à MAC por várias
razões: por exemplo, quando as terapias convencionais são inadequadas ou
associadas a efeitos colaterais adversos, ou para alívio de sintomas e controle da
doença. Uma dieta contendo grandes quantidades de FODMAP demonstrou aumentar
os sintomas gastrointestinais, enquanto a dieta pobre em FODMAP demonstrou
melhorar sintomas em pacientes com SII e pacientes com DII. Apesar de faltar estudos
prospectivos randomizados e controlados sobre os efeitos de uma dieta pobre em

FODMAP em pacientes com DII, há estudos que comprovam que há uma melhoria
significativa dos sintomas gerais e individuais, como consistência e frequência das
fezes, que é um dos sintomas mais angustiantes nos pacientes33,41.
Em um estudo com ratos com colite induzida foi demonstrado o papel benéfico
da utilização de uma dieta enriquecida com óleo derivado de plantas rico em ácido αlinolênico (ALA). Os resultados também confirmar a eficiência anti-inflamatória da
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suplementação de ácido graxo derivado de plantas (n-3) na colite, como sugerido em

estudos anteriores. Além disso, os resultados apresentam uma possível vantagem do
óleo derivado de plantas rico em ALA em comparação com a suplementação de óleo
de peixe, particularmente em pacientes que tomam anticoagulantes medicamentos
e/ou sofrem de condições que envolvem eventos de sangramento, tais como DII. O
estudo sugere que o ALA sozinho tem potencial como agente anti-inflamatório e que
não é necessariamente dependente da sua conversão para (n-3) ácido graxo
poliinsaturado, eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA)42-44.

4. CONCLUSÕES

Fatores genéticos, imunológicos e a microbiota intestinal desempenham um
papel importante na patogênese das DII. Na última década, os fatores nutricionais
vêm sendo investigados e apontados como peças fundamentais na remissão ou no
agravamento dessas condições clínicas. As dietas cada vez mais industrializadas,

levaram a um aumento significativo no número de casos de DC e RCU.
Os estudos analisados nessa revisão sistemática reforçam que alterações
qualitativas ou quantitativas na composição da microbiota intestinal influenciam
diretamente na imunidade e que algumas dietas tornam o indivíduo propenso à DII ou
ampliam as chances de crises agudas em portadores.
Diante do exposto, concluímos que ao acoplar estudos envolvendo a
fisiopatologia da doença e abordagens nutricionais a estudos multidisciplinares no
campo das DII serão fundamentais para o estabelecimento de novas estratégias
terapêuticas à base de microbiota para alcançar a cura e a prevenção.
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RESUMO: A aterosclerose é o maior problema de saúde pública no Brasil e no mundo,
pois sua evolução está intimamente relacionada a diversos distúrbios
cardiovasculares que levam a óbito, especialmente o infarto agudo do miocárdio (IAM)
e o acidente vascular cerebral (AVC), que de forma progressiva, ocasionam diversas
mortes no Brasil e no mundo a cada ano. Vale destacar que, para a formação das
placas, a participação das células fagocitárias, especialmente os macrófagos,
contribuem significativamente para a evolução e crescimento da aterosclerose nas
adjacências dos endotélios.
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PALAVRAS-CHAVE: Macrófagos, Aterosclerose, Oclusão arterial.
ABSTRACT: Atherosclerosis is the biggest public health problem in Brazil and in the
world, as its evolution is closely related to several cardiovascular disorders that lead to
death, especially acute myocardial infarction (AMI) and stroke (CVA), which causes
progressively, cause several deaths in Brazil and around the world each year. It is
noteworthy that, for the formation of plaques, the participation of phagocytic cells,
especially macrophages, significantly contribute to the evolution and growth of
atherosclerosis in the vicinity of the endothelium.
KEYWORDS: Macrophage, Arteriosclerosis, Arterial occlusion.
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1. INTRODUÇÃO

A aterosclerose é um grande problema de saúde pública na população mundial,
pois seu índice de morbimortalidade está se elevando progressivamente. O curso
clínico da doença pode desencadear diversos distúrbios cardiovasculares como o
infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, aneurisma da aorta e doença
vascular periférica. Sendo caracterizada como uma doença sistêmica, a aterosclerose
acomete artérias de vários calibres, iniciada através da disfunção do endotélio e
associada à ativação do sistema imunológico (XAVIER et al, 2013). Vale ressaltar a
diferença entre aterosclerose e arteriosclerose pois apesar da nomenclatura ser
semelhante, os conceitos são diferentes. A arteriosclerose é a perda da elasticidade
dos vasos sanguíneos com aumento gradual da espessura, um processo
relativamente normal devido ao avanço de idade.
As placas ateroscleróticas são compostas por células leucocitárias, colesteróis
de lipoproteína de baixa densidade (LDL), lipídios e células musculares lisas. A

patogenia consiste na reação imunológica na parede do vaso devido ao aumento do
colesterol LDL, que sofrerá oxidação, se transformando em LDLox. Esse colesterol
oxidado é citotóxico e será o causador da reação imunológica no endotélio que será
responsável pela liberação do fator de colônia dos macrófagos. Sendo assim, os
macrófagos se acumulam na região lesada e fagocitam o LDLox, transformando-as
em células espumosas (CARVALHO; et al, 2010). Os macrófagos são essenciais para
o desenvolvimento da placa de aterosclerose e na continuação da inflamação nas
lesões, pois essas células fagocitam as lipoproteínas oxidadas, entretanto não são
capazes de eliminá-las, passando a se tornar células espumosas que contribuem para
a evolução da placa. Atualmente, essas células hematopoiéticas fagocíticas se
tornaram uma área de pesquisa significativa e de grande relevância tanto em
condições normais como patológicas (GONÇALVES; et al, 2018). Oriundos da medula
óssea, os macrófagos são originados a partir de células de linhagem mielóide

precursoras dos monócitos, que são presentes em grandes quantidades na corrente
sanguínea, e irão migrar aos tecidos por diapedese, onde ocorrerá a maturação e
diferenciação denominando-se os macrófagos (CASSADO, 2011).
Além de ser a segunda célula mais abundantes no tecido conjuntivo
propriamente dito, os macrófagos são células importantes do sistema imunológico,
sua superfície irregular com projeções favorecem a motilidade, facilitam a fagocitose
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e o englobamento de restos celulares, bactérias e partículas estranhas pelos

lisossomos em seu citoplasma (KLOC et al, 2019). No interior do citoplasma, o
complexo de Golgi e retículo endoplasmático rugoso começam a ser desenvolvidas
ao máximo, formando vesículas lisossomais. As vesículas possuem enzimas que
contribuem para a participação dos macrófagos na imunidade inata e condicionando
a adaptativa, através do processamento e apresentação de antígenos (WU; YAO;
LIANG, 2017) (NEVES, 2015).
Os macrófagos são distribuídos por quase todos os sistemas do organismo,
como também, são componentes das populações de células altamente heterogêneas.
A heterogeneidade dá-se de acordo com a localização, aspectos morfológicos,
fenotípicos, metabólicos e funcionais. A nomenclatura dá-se de acordo com o sistema
onde se encontram, por exemplo: no tecido sanguíneo; monócitos, sistema nervoso
central e periférico; microglia ou células da glia, fígado; células de Kupffer, pele;
células de Langherans, linfonodos; células dendríticas, ossos; osteoclastos, entre
outros (DUNCAN, 2020). Podendo assumir diferentes fenótipos (dependendo do

estímulo que recebem do ambiente), os macrófagos podem ser diferenciados em pró
- inflamatórios (M1) e anti inflamatórios (M2) ou alternativamente ativados. Os M1
favorecem a produção de altos níveis de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de
necrose tumoral alfa (TNFα). Os M2 ou alternativamente ativados, auxiliam no
processo de reparo tecidual e aumento da estabilidade da placa pela imunorregulação
(TABAS, 2016) (GRAÇA, 2018). Os macrófagos são altamente relevantes na
aterosclerose e possuem papéis potenciais na progressão inflamatória da lesão e
estabilidade da placa, desta forma, compreender a diversidade de seus fenótipos em
lesões ateroscleróticas torna-se de grande relevância, principalmente nas doenças
cardiovasculares, tendo em vista seu alto índice de morbimortalidade em todo o
mundo. Nesta revisão, objetivamos demonstrar a relevância funcional dos macrófagos
com ênfase em suas ações patológicas na aterosclerose.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão da literatura, que visa contribuir com a elucidação do
papel dos macrófagos no desenvolvimento das placas ateroscleróticas, através de
pesquisas fundamentais e sintetização do conteúdo pré-existente em produções
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relevantes. Para isto, foi realizada a seguinte pergunta norteadora: Qual o papel dos

macrófagos na aterosclerose?
Diante do questionamento, realizou-se um levantamento bibliográfico no
período de agosto de 2020 a novembro de 2020, utilizando os seguintes descritores:
“Macrophages”,

“Phenotype”,

“Aterosclerose”,

“polarization

of

macrophages”,

“macrophage phenotype” “atherosclerosis˜, associadas por meio dos operadores
booleanos AND e OR. A pesquisa foi realizada nos bancos de dados, Pubmed,
ScienceDirect, Scopus e Web of Science. O período de busca dos artigos científicos
compreendeu os anos de 2010 a 2020.

3. RESULTADOS

Um total de 114 (cento e quatorze) artigos foram recuperados usando a
estratégia de busca. Após a aplicação dos critérios de exclusão de elegibilidade, 22
(vinte e dois) artigos foram selecionados para avaliação do texto completo. Por fim,

incluímos um total de 12 (doze) artigos, cujo autores, ano de publicação e evidências
estão listados na tabela 1.0. Os estudos incluídos nesta revisão bibliográfica foram
selecionados com base em critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão
foram: (1) estudos relatando a relevância funcional dos macrófagos cardíacos, com
ênfase em suas ações patológicas na aterosclerose e (2) estudos que realizaram
descrições das origens, da dinâmica e das funções dos subconjuntos de macrófagos
cardíacos relevantes na aterosclerose e (3) estudos que abordaram os papéis dos
macrófagos na progressão e estabilidade da placa aterosclerótica. Os critérios de
exclusão foram: (1) artigos de opinião, cartas; (2) relatos de caso; (3) estudos
anteriores ao ano de 2010.
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Tabela 1 – Descrição dos Artigos

Autores

Ano

CARVALHO et al.

2010

CASSADO, A. S.

2011

DUNCAN et al.

2020

GONÇALVES, P. R.
T.

2018

GRAÇA, A. C. S et
al.

2018

KLOC et al.

2019

Evidência
Associações são observadas entre a hipertensão arterial e o
diabetes mellitus com a formação de placas ateromatosas, porém
resultados divergentes observados na literatura ressaltam a
necessidade de novas pesquisas.
Os macrófagos, células residentes em diferentes tecidos do
organismo, são considerados sentinelas imunológicas, uma vez
que discriminam o próprio do não próprio por meio de receptores
PRR, codificados na linhagem germinativa. A partir do
reconhecimento de PAMPs, uma série de cascatas intracelulares
podem ser ativadas, culminando na ativação de genes envolvidos
na produção de moléculas microbicidas, indução da resposta
inflamatória e início e condução da resposta adaptativa.
Os macrófagos são células vitais do sistema imunológico inato e
estão implicados em várias formas de doenças cardíacas. A HF
em suas fases iniciais está envolvida na defesa do hospedeiro
pela remoção de ligantes inflamatórios, fagocitose e resíduos
necróticos. Os monócitos estão envolvidos tanto na lesão quanto
no reparo do tecido; uma desproporção desse equilíbrio na IC é
provavelmente significativa no desenvolvimento da doença.
Finalmente, a ativação de macrófagos desempenha um papel
central na fisiopatologia inflamatória da IC e ocorre por meio de
estímulos extensos, muitos dos quais são mal explicados. A
liberação de citocinas inflamatórias, a realocação para o coração,
a ligação à parede endotelial e a penetração no coração são
processos complexos que envolvem uma interação entre vários
componentes do sistema imunológico.
Sabe-se que a aterosclerose é uma doença multifatorial,
silenciosa e progressiva, que tem afetado a população do mundo
todo, sua morbidade e mortalidade se refletem nos índices das
doenças cardiovasculares, as quais lideram as principais causas
de óbito no mundo. Muitos dos fatores de risco da aterosclerose
são passíveis de mudança por meio de reeducação alimentar
aliada a prática de exercícios físicos regulares, assim como
abandono de hábitos nocivos, como tabagismo e etilismo para
que os níveis de LDL se mantenham adequados, e, por
conseguinte não ocorra o desenvolvimento da placa de ateroma.
Macrófagos M1, bem como as citocinas pró-inflamatórias por eles
produzidas, promovem a manutenção do estado de disfunção
endotelial. Em contrapartida, macrófagos M2 e as citocinas antiinflamatórias secretadas por eles, estariam envolvidos com o
desenvolvimento de remodelamento vascular.
Além de ser a segunda célula mais abundante no tecido
conjuntivo propriamente dito, os macrófagos são células
importantes do sistema imunológico, sua superfície irregular com
projeções favorecem a motilidade, facilitam a fagocitose e o
englobamento de restos celulares, bactérias e partículas
estranhas pelos lisossomos em seu citoplasma.
O macrófago tem características únicas que levam a que seja
uma célula singular nos mais vastos sistemas onde se encontra
envolvida, tomando diferentes designações consoante o tecido
onde está presente e diferentes características, apresentando
grande diversidade em cada um desses tecidos, nomeadamente
do ponto de vista morfológico e do tempo de vida. Após
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diferenciação esta célula necessita de ser ativada/polarizada,
estando dependente, para tal, de estímulos presentes no
microambiente onde esta ocorre, desenvolvendo-se macrófagos
com particularidades distintas, relacionadas com a sua via de
ativação, podendo tomar uma via clássica ou uma via alternativa.
Interest in the oxidised form of LDL in the context of
atherosclerosis was developed following observations that
macrophages readily accumulated cholesterol esters in vitro, and
this led to the concept that modification of LDL is felt to play a key
role in atherogenesis.
The M1 and M2 classification of macrophage phenotypes is
based on in vitro model systems with unknown relevance to in
vivo states, and pure M1 and M2 macrophages almost certainly
do not occur in atherosclerotic lesions, where macrophages are
exposed to a plethora of stimuli that will result in different
macrophage functions and cell surface markers.
Dicer plays an atheroprotective role by coordinately regulating the
inflammatory response and lipid metabolism in macrophages
through enhancing fatty acid-fueled mitochondrial respiration,
suggesting that promoting Dicer/miR-10a-dependent metabolic
reprogramming in macrophages has potential therapeutic
implications to prevent atherosclerosis.
Os macrófagos M1 poderiam produzir citocinas e quimiocinas
pró-inflamatórias participando do estágio inicial da lesão,
resposta pró-inflamatória e proliferação de mioblastos. Em
contraste, macrófagos ativados alternativamente ou macrófagos
M2 são ativados por IL-4, IL-10, IL-13 e TGF-.
As moléculas de adesão são responsáveis pela atração de
monócitos e linfócitos para a intimidade arterial. Induzidos por
proteínas quimiotáticas, os monócitos migram para o espaço
subendotelial, onde se diferenciam em macrófagos, que por sua
vez captam as LDL-ox, sem controle da quantidade recebida.

4. DISCUSSÃO

As doenças cardiovasculares são um grave problema de saúde pública,
apresentando elevados índices de morbidade e mortalidade. De acordo com registros
de 2015 da Organização Mundial de Saúde (OMS), a mortalidade proporcional devido
a doenças do aparelho circulatório representa 31% de todos óbitos em nível mundial
(GONÇALVES et al., 2018). A principal base patológica desses distúrbios
cardiovasculares – infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico,
aneurisma de aorta e doença vascular periférica – é a aterosclerose. (RAHMAN, 2017)
A aterosclerose é uma afecção resultante do acúmulo focal de lipídios, hidratos de
carbono, sangue e produtos sanguíneos, tecido fibroso e depósito de cálcio. É uma
doença inflamatória crônica de cunho progressivo e multifatorial, resultante de
múltiplas respostas celulares e moleculares específicas que provocam obstrução
arterial, principalmente das artérias de médio e grande calibres, preferencialmente em:
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aorta abdominal, artérias coronárias, segmento arterial ílio-femoral, artérias carótidas

internas e artérias do polígono de Willis. Ademais, nas áreas de baixa tensão, de
separação do fluxo e de estase, há diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo,
aumentando a exposição a partículas aterogênicas, o que, na presença de
hiperlipidemia, aumenta o risco de desenvolvimento das placas ateroscleróticas.
(XAVIER; et al., 2013) Vale ressaltar a diferença entre aterosclerose e arteriosclerose,
pois apesar da nomenclatura ser semelhante, os conceitos são diferentes. A
arteriosclerose é o aumento da rigidez das artérias, devido ao depósito de tecido
conjuntivo denso pelos fibroblastos, com aumento gradual da espessura, um processo
relativamente normal devido ao avanço da idade. (XAVIER; et al., 2013) Além da
dislipidemia, é confirmado por Gonçalves et al. (2018) que outros fatores como a
idade, genética, hipertensão sistêmica, tabagismo, obesidade e etilismo também
contribuem para a progressão da aterosclerose.
A presença dessas condições patológicas propicia o desenvolvimento de
lesões ao endotélio vascular, o qual é responsável pela manutenção da homeostase

vascular ao realizar o controle do fluxo de moléculas e células através dos vasos, a
manutenção da estrutura da parede dos vasos, a regulação do tônus vascular e ao
participar nos processos de angiogênese e produção de mediadores que interferem
com o crescimento, atividade, migração e morte de células do músculo liso vascular.
Ao detectar estímulos mecânicos e hormonais, o endotélio secreta substâncias que
regulam a função vasomotora, desencadeando processos inflamatórios e perturbação
da homeostase. As principais substâncias vasodilatadoras sintetizadas são o óxido
nítrico (NO), as prostaciclinas e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio. Os
principais vasoconstritores produzidos são a endotelina-1 (ET-1), a angiotensina II
(Ang II) e espécies reativas de oxigênio (ROS). Além disso, o endotélio produz
moduladores inflamatórios como o próprio NO, moléculas de adesão intercelular-1
(ICAM-1), moléculas de adesão vascular-1 (VCAM-1) e E-selectina. Portanto, a
ativação das células endoteliais culmina em quadros pró-inflamatórios, pró-

trombóticos e diminuição das respostas vasodilatadoras endotélio-dependentes.
(GRAÇA, 2018) Uma consequência da disfunção endotelial é o aumento da
permeabilidade da íntima às lipoproteínas plasmáticas, favorecendo a retenção das
mesmas no espaço subendotelial. Retidas, as partículas de lipoproteínas de baixa
densidade (LDL) sofrem oxidação e desencadeiam uma resposta inflamatória. Por
conseguinte, a presença de LDL oxidada (LDL-ox) estimula o surgimento de
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moléculas de adesão leucocitária na superfície endotelial. Essas moléculas de adesão

são responsáveis pela atração de monócitos e linfócitos do endotélio até a camada
íntima da parede arterial. (CARVALHO; et al., 2010)
Segundo Neves (2015), os monócitos fixam-se inicialmente através das P- e Eselectinas presentes na superfície e depois à integrina VCAM-1 para uma adesão
mais consistente. Já o estudo de Tabas (2016) realiza uma adição recente da IL-17a,
que também promove a adesão de monócitos e a sensibilização de células
apresentadoras de antígeno ao lipopolissacarídeo (LPS). Uma vez que os monócitos
infiltraram no espaço subendotelial, o LDL-ox tem um efeito pró-inflamatório nessas
células, direcionando a polarização para macrófagos e aumentando a resposta
antimicrobiana (RAHMAN, 2017). A reação imunológica no endotélio, causada pelo
colesterol oxidado e citotóxico, é responsável pela liberação do fator de colônia dos
macrófagos. Sendo assim, os macrófagos derivados de monócitos se acumulam no
espaço subendotelial e fagocitam o LDLox, por meio de receptores necrófagos como
o CD36 (WEI et al., 2018), tornando-se, devido a incapacidade de secretar os lipídios

fagocitados, células de caráter espumosa que segundo Carvalho et al. (2010), é o
principal componente da estria gordurosa, citado no estudo de Neves (2015) como o
evento que inicia a formação das placas ateroscleróticas.
A formação das células de espuma está ligada ao aumento do consumo de
oxigênio na aterosclerose inicial. Ao invés de produzir ATP, as mitocôndrias desses
macrófagos geram principalmente ROS, que estimulam seu estado pró-inflamatório e
a atividade antimicrobiana, podendo resultar em morte celular espumosa e formação
de núcleo necrótico, o qual gera uma placa aterosclerótica instável podendo implicar
em acidente vascular encefálico. Entretanto, a diminuição da síntese de ácidos graxos
em macrófagos limita a formação de gotículas lipídicas reduzindo o surgimento de
células espumosas na aterosclerose (WEI et al., 2018). Através da ligação aos
receptores de superfície CD14, TLR4 e TLR2 dos macrófagos, o LDL desencadeia a
ativação dos macrófagos, induzindo inicialmente a produção de IL-1, IL6 e fator de

necrose tumoral alfa (TNF-α) e em segundo momento uma produção gradual de IL10. Com isso, pode-se concluir que uma vez ativados os macrófagos são, em grande
parte, responsáveis pela progressão da aterosclerose. (NEVES, 2015)
Os macrófagos são as células mais abundantes na placa aterosclerótica e a
segunda célula mais abundante no tecido conjuntivo propriamente dito, distribuídos
por quase todos os sistemas do organismo, como também, são componentes das
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populações de células altamente heterogêneas. A heterogeneidade dá-se de acordo

com a localização, aspectos morfológicos, fenotípicos, metabólicos e funcionais
(CASSADO, 2011). Além do mais, sua superfície irregular com projeções favorecem
a motilidade, facilitam a fagocitose e o englobamento de restos celulares, bactérias e
partículas estranhas pelos lisossomos no citoplasma (KLOC et al., 2019). No interior
do citoplasma, o complexo de Golgi e retículo endoplasmático rugoso começam a ser
desenvolvidas ao máximo, formando vesículas lisossomais. As vesículas possuem
enzimas que contribuem para a participação dos macrófagos na imunidade inata e
condicionando a adaptativa, através do processamento e apresentação de antígenos
(WU; YAO; LIANG, 2017) (NEVES, 2015).
O estado de ativação dos macrófagos é uma consequência da localização do
tecido, do microambiente e da ativação de vias de sinalização intracelulares
específicas. Assim, na aterosclerose, a exposição aumentada a lipídios ou estímulos
inflamatórios pode alterar rapidamente o fenótipo (TABAS, 2016). Com base em sua
composição de receptor, perfil de secreção e resposta a estímulos externos, o estudo

de WU caracteriza os macrófagos como fenótipos classicamente (macrófagos M1) ou
alternativamente (macrófagos M2) ativados. Os macrófagos M2 são divididos em três
subconjuntos, M2a, M2b e M2c (DUNCAN, 2020). A ativação clássica (M1) é mediada
por estímulos como interferon gama (IFN-γ), TNF-α, receptores TLR e LPS, levando
a produção de IL-1, IL-12, IL-23, TNF-α, CCL e NO. Assim, produzem resposta próinflamatória, no estágio inicial da lesão, e proliferação de mioblastos (WU; YAO;
LIANG, 2017). Além disso, os macrófagos M1 expressam altos níveis de antígenos
das classes I e II do MHC, o que lhes permite funcionar como células apresentadoras
de antígenos. (NEVES, 2015)
Já a ativação alternativa (M2) é mediada pela IL-4, IL-13, IL-10 ou
corticosteróides, podendo ter a influência do fator de crescimento transformador-β
(TGF-β) e de PGE2 (prostaglandina E2). Esta via leva a secreção de IL-10, IL-1RA e
das quimiocinas CCL17 e CCL22, bem como a expressão aumentada do receptor IL-

1R "decoy", dos receptores de manose e dos receptores scavenger e da galactose.
Sendo assim, possui relevância na resolução da inflamação e está implicada na
tumorigênese. Além disso, os macrófagos M2 apresentam baixa capacidade para
promoverem a apresentação de antígenos e a cicatrização. Por fim, estão envolvidos
no aumento da contratilidade do músculo liso, contribuindo para a expulsão de
patógenos. (NEVES, 2015). Além destes dois subtipos, Tabas (2016) sugere que
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existem outras populações de macrófagos presentes em lesões ateroscleróticas,

como: macrófagos M (Hb) e Mhem, induzidos por exposição aos complexos de
hemoglobina-haptoglobina e heme, respectivamente; macrófagos Mox, induzidos por
exposição a fosfolipídios oxidados; e macrófagos M4, induzidos pela quimiocina
CXCL4. Como visto, as vias clássicas e alternativa resultarão em macrófagos com
diferentes funções, devendo estar equilibradas para um correto funcionamento do
sistema imunitário, originando em caso de desequilíbrio situações patológicas como a
aterosclerose. Graça (2018) corrobora a afirmação anterior ao indicar que na
aterosclerose a determinação da fragilidade da placa aterosclerótica é dada pelo
número superior de células M1 que induz a manutenção do estado inflamatório
crônico, o crescimento da placa, a diminuição da estrutura fibrosa, bem como o
elevado risco de ruptura e de eventos tromboembólicos.

5. CONCLUSÃO

Os macrófagos desempenham um papel central na rede cardiovascular,
principalmente em processos inflamatórios que acometem esse sistema, como na
arteriosclerose: uma doença inflamatória formadora de placas na túnica íntima arterial
devido ao acúmulo de colesterol (em especial o LDL) e a proliferação de células
musculares lisas. Na aterogênese, o progressivo acúmulo de colesterol torna o
ambiente arterial propício para um desequilíbrio celular, especialmente entre os
macrófagos locais. Ao se depararem com o progressivo acúmulo de colesterol, os
macrófagos residentes liberam: citocinas pró inflamatórias (IL-1B, IL-6, IL-12, TNF-x),
que iniciarão um processo inflamatório local; quimiocinas, que recrutam mais células
imunes; e lipoproteínas, contendo Apolipoproteína B, no espaço subendotelial,
sujeitas a modificações por espécies reativas de oxigênio.
Em meio a tempestade inflamatória, os macrófagos recrutados infiltram-se na
camada íntima arterial a fim de fagocitar o colesterol acumulado. Entretanto os

macrófagos são incapazes de regular o metabolismo de espécies lipídicas, e após a
fagocitose perdem sua capacidade móvel, se tornando “células espumosas”
estacionárias carregadas de lipídios. Estas, por sua vez, produzirão grandes
quantidades de proteases digestivas (como a mieloperoxidase) que amplificam a
síntese de espécies reativas de oxigênio, contribuindo para o recrutamento de células
musculares lisas da túnica, apoptose e formação de placa aterosclerótica.
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RESUMO: O respectivo estudo possui por intencionalidade oferecer significativas
reflexões acerca do papel do Profissional de Educação Física no que se refere a
reabilitar pessoas no Pós AVC (Acidente Vascular Cerebral). Assim, o objetivo geral
desse trabalho culmina em compreender como os exercícios físicos podem melhorar
e ajudar as pessoas que tiveram AVC. Partindo dessas considerações, esse estudo
se justifica sob a intenção de fomentar a sociedade como um todo, demonstrando
como pessoas que foram acometidas por AVC podem contar com o auxílio de um
profissional de Educação Física, levando-se em consideração os conhecimentos
técnicos que ele poderá propiciar para melhorar a qualidade de vida desses pacientes
no Pós AVC. Assim, para auxiliar na metodologia desse trabalho, optou-se por uma
pesquisa exploratório-bibliográfica, frente ao amparo das obras de autores que
contribuíram para a sustentação desse estudo. Ao término desse estudo, pode-se
concluir o quão o profissional de Educação Física, pode contribuir tanto para a
reabilitação com pessoas pós-AVC, quanto melhorar sua qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; AVC; Reabilitação; Qualidade. Vida.
ABSTRACT: The respective study intends to offer significant reflections on the role of
the Physical Education Professional with regard to rehabilitating people in Post-CVA
(Cerebral Vascular Accident). Thus, the general objective of this work culminates in
understanding how physical exercise can improve and help people who have had a
stroke. Based on these considerations, this study is justified under the intention of
promoting society as a whole, demonstrating how people who have been affected by
stroke can count on the help of a Physical Education professional, taking into account
the technical knowledge that he/she can provide to improve the quality of life of these
patients in post stroke. Thus, to assist in the methodology of this work, an exploratorybibliographic research was chosen, in view of the support of the works of authors who
contributed to the support of this study. At the end of this study, it can be concluded
how the Physical Education professional can contribute both to the rehabilitation of
post-stroke people and to improve their quality of life.
KEYWORDS: Physical Education; CVA Rehabilitation; Quality; Life.
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1. INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral ou AVC de acordo com Tortora (2012) é uma
enfermidade de mal súbito onde o enfermo poderá apresentar paralisação e/ou
dificuldade de movimentar os membros de um mesmo lado do corpo, bem como
privação na fala, dificuldade ao articular palavras e perda da visão súbita de uma parte
do campo visual. Ainda pontua o autor que o paciente também poderá ter uma
evolução clínica que leva ao coma, sendo esse um período prolongado de
inconsciência causado por essa doença, dentre outros sinais e, em diversos casos,
pode levar ao óbito.
Frente a essas informações supracitadas acima, a reabilitação para pessoas
com Pós AVC, possui por intenção primordial, capacitar os indivíduos com déficit para
melhorarem funções físicas, intelectuais, psicológicas e/ou sociais. Compreendendo
assim, todo um programa durante o qual o paciente progride para, ou mantém, o
máximo grau de independência que é capaz. Dessa forma, esse estudo possui por

delimitação do tema: A importância do profissional de Educação Física na reabilitação
de pessoas nos pós Acidente Vascular Cerebral.
Diante dessas considerações, o respectivo estudo possui por temática, o
Profissional de Educação Física na reabilitação com pessoas pós Acidente Vascular
Cerebral, buscando assim, averiguar qual a importância dos exercícios físicos na
reabilitação com pessoas Pós Acidente Vascular Cerebral?
Contudo, as hipóteses que norteiam esse estudo, buscam fortalecer alguns
questionamentos, sendo eles: Como os exercícios físicos poderiam mudar a vida de
pessoas que tiveram um AVC, melhorando sua qualidade de vida; Como a reabilitação
permitirá o paciente lidar e ultrapassar a sua incapacidade e tornar-se o mais
independente possível; Como os programas de reabilitação programados e
desenvolvidos por profissionais inter e multidisciplinares deverão ser prescritos, e
quais são as metodologias qualitativas e quantitativas que serão utilizadas por esses

profissionais, para que o paciente seja incentivado a concentrar-se, interagir,
raciocinar, tomar decisões, entender o discurso corrente e expressar sentimentos e
pensamentos, melhorando de maneira satisfatória e eficiente, a qualidade de vida
dessas pessoas no pós AVC.
Assim, o objetivo geral desse trabalho culmina em compreender como os
exercícios físicos podem melhorar e ajudar as pessoas que tiveram AVC. Já os
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objetivos específicos que o norteiam são: Explicar o que é o AVC – Acidente Vascular

Cerebral e os fatores que aumentam sua incidência; identificar quais são os exercícios
prescritos para prevenir o AVC; Compreender a importância da intervenção do
profissional de Educação Física, no auxílio para pessoas pós AVC.
Sabe-se que o Acidente cardiovascular (AVC) ocorre com inúmeras pessoas
ainda principalmente em épocas de calor intenso. Dessa forma, diversas pessoas
procuram a intervenção de um profissional de Educação física, para fazer alguns
exercícios orientados.
Segundo Queriqueri (2010, p.6) os Exercícios físicos direcionados às pessoas
no pós AVC, possuem inúmeros benefícios como a promoção do bem-estar, melhora
de forma muito significativa da auto-estima, bem como redução de sintomas
depressivos, de ansiedade, entre outros e ansiosos e traz benefícios ao seu
organismo.
Partindo dessas premissas, a respectiva pesquisa se justifica frente à intenção
de fomentar a sociedade como um todo, como pessoas que foram acometidas por

AVC podem contar com o auxílio de um profissional de Educação Física, levando-se
em consideração os conhecimentos técnicos que ele poderá propiciar para melhorar
a qualidade de vida, desses pacientes com pós AVC.
Contudo, inúmeras pesquisas apontam que ainda é tímido o conhecimento
sobre a importância do tratamento pós - AVC, onde nem sempre os indivíduos
possuem orientação ou mesmo outros incentivos que os levem a praticar exercícios
físicos orientados por um profissional, de maneira específica e objeto desse estudo,
um profissional de Educação Física, para prevenção para que esses pacientes que já
foram acometidos por um AVC, não venham a tê-lo novamente.
Portanto, pretende-se com essa pesquisa, aumentar e agregar as pessoas, de
um modo geral e amplo, acerca da importância de um profissional de Educação Física,
para a reabilitação com pessoas pós - AVC.
Assim, o exercício físico, consegue oferecer inúmeros benefícios nas

capacidades funcionais que são as mais afetadas quando um indivíduo é acometido
por AVC, além de melhorar sua autonomia circulatória no sistema, aumentando as
condições processuais de informações do meio interno estável, prevalecendo o
aumento progressivo de independência funcional mais ativa.
Partindo dessas premissas, todo o exercício deve ser planejado contendo
aspectos específicos e didáticos para cada seguimento corporal no momento da
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intervenção, em razão disso, todos os exercícios supervisionados propõem aos

avaliados, diversas variedades de aplicação em exercícios supervisionados, assim
dependendo da situação de saúde do indivíduo organizando séries e seleções de
exercícios ministrados de acordo com suas necessidades físicas.
Destarte, esse trabalho se ampara em uma pesquisa exploratório-bibliográfica,
de cunho qualitativo e de natureza básica, tendo por estrutura teórica obras de
renomados autores teórico-científicos que, abordam com grande conhecimento e
coerência, a temática supracitada nesse estudo, onde essas metodologias propõem
ao pesquisador aproximar-se o mais possível do fenômeno a ser pesquisado, que
neste trabalho será o de oferecer algumas reflexões acerca do quão far-se-á de suma
importância da intervenção do Profissional de Educação Física para a reabilitação
com pessoas pós - AVC.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Breve definição de avc (acidente vascular cerebral)

O AVC (Acidente Vascular Cerebral) popularmente chamado de derrame, é a
implicação repentina da circulação cerebral em um ou mais vasos sanguíneos,
interrompendo ou diminuindo assim, o fornecimento de oxigênio, e, por conseguinte,
provocando lesão séria necrose nos tecidos cerebrais (HCOR, 2017).
Para Maciel (1991) o Acidente Vascular Cerebral (AVC) resulta da restrição de
irrigação sanguínea ao cérebro, causando lesão celular e danos nas funções
neurológicas. As causas mais comuns são os trombos, o embolismo e a hemorragia.
Acidente Vascular Cerebral (AVC) como sendo ele, a pausa da irrigação
sanguínea das estruturas do encéfalo, isto é, acontece quando o sangue que suporta
o cérebro com oxigênio e glicose para de alcançar a área, ocasionando a perda do
funcionalismo dos neurônios. Encontram-se duas variedades de AVC, o isquêmico e

o hemorrágico (HCOR, 2017).
OAVC Isquêmico é o modelo mais comum, acontece quando não existe
caminho de sangue para definida regiãodo cérebro por causa de uma obstrução no
vaso, ou diminuição no fluxo de sangue do corpo, o AVC Hemorrágico é menos
normal, mas não menos preocupante, e acontece pelo rompimento de um vaso
sanguíneo intracraniano, danificando certo papel cerebral (CHONG, 2017).
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Queriqueri (2010, p.17) pontua que “o AVC é a principal causa de incapacidade

neurológica, dependente de cuidados de reabilitação e a sua incidência está
relacionada com a idade.”
Para Baldin (2009) cada região do cérebro controla definida função do
organismo, as consequências causadas pelo AVC são muitas, tendo como exemplo,
o envolvimento das atividades motoras, mentais, perceptivas, cognitivas, até a
servidão completa, mas, as consequências se instalam sempre de modo inesperado,
sendo capaz de retroceder ou mesmo desaparecer depois de algum tempo.
Maciel (1991) corrobora em afirmar que o AVC pode ser de dois tipos: O AVC
isquêmico, que é provocado pelo bloqueio de um vaso sanguíneo ou de uma artéria,
o que impede a corrente sanguínea de atingir partes do cérebro, e o AVC hemorrágico,
provocado pela ruptura de um vaso sanguíneo, que leva ao derrame de sangue para
dentro do cérebro ou para a área que o rodeia.

2.2 Fatores que aumentam a incidência de avc

Na atualidade, o sedentarismo, alimentação inadequada, a inatividade física, a
genética, o tabagismo, excesso de peso, dentre outros, são fatores de risco
cardiovascular, e que dessa forma, estão intimamente associados à Síndrome
Metabólica.
Para a OMS (Organização Mundial de Saúde) “80% dos casos de doenças
cardiovasculares, que poderiam ser evitadas com mudanças representativas nos
hábitos alimentares, prática regular de exercícios físicos de forma sistematizados,
bem como o rompimento do sedentarismo, tabagismo e do álcool” (WHO, 1999).
A pressão arterial sistólica (PAS) também é um dos fatores risco, sendo ela a
mais robusta preditora independente de eventos vasculares secundários, tais como
infarto do miocárdio e AVC recorrente (ROTHWELL et al., 2005).
Coelho e Burini (2009) ressalvam que com o crescente aumento da obesidade

e do sobrepeso, onde muitas vezes estão relacionados aos novos e hábitos da
agitação da vida moderna, vêm aumentando os números de indivíduos acometidos
pelo AVC, onde dessa forma, torna-se de suma importância a prática regular de
atividades Físicas, tanto na prevenção quanto no tratamento pós Acidente Vascular
Cerebral.
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Vários são os fatores que desencadeiam o AVC, onde grande parte está

relacionada a obesidade1, bem como ao sedentarismo, falta da prática de atividades
físicas, má alimentação, consumo de bebida alcoólica, tabagismo, o envelhecimento
das populações relacionadas às mudanças dos estilos de vida, dislipidemia,
hipertensão, diabetes, a Genética, dentre outros (OLIVEIRA; SOUZA; LIMA, 2006).
Santos et al., (2006) afirmam que as causas que contribuem para o
desencadeamento de AVC nos sujeitos, além de todos supracitados acima, estão
também o ganho excessivo e progressivo de peso e uma dieta rica em carboidratos
refinados, gorduras saturadas e pobre em fibras alimentares, aumentando o risco de
um Acidente Vascular Cerebral.
Outro fator de risco ligado ao AVC é a HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica),
sendo ela um fator clínico multifatorial, que está caracterizado por níveis elevados e
sustentados da pressão arterial (PA), onde levar-se-á em consideração valores de
pressão arterial maiores ou iguais a 140 / 90mmHg (MEKHITARIAN, 2020).
Destarte as doenças cardiovasculares por se caracterizarem como conjunto de

disfunções que atingem o coração e os vasos sanguíneos, representam uma das
maiores causas de mortes em todo o mundo, por geralmente comprometerem
seriamente o sistema cardíaco e vascular, sendo extremamente necessário que os
indivíduos para evitar essas enfermidades, cuidem muito bem de sua qualidade de
vida, adotando assim, hábitos cada vez mais saudáveis (DE FERRANTI; OSGANIAN,
2007).
Far-se-á de suma importância a prática de atividades físicas, para prevenção
de inúmeras enfermidades, visto ser ela, um conjunto de fatores de risco que inclui
doenças cardiovasculares e crônicas, aumentando o risco de um indivíduo
desenvolver ataque cardíaco, AVC (Acidente Vascular Cerebral), diabetes, dentre
outras graves enfermidades.

2.3 Os exercícios físicos como ferramenta de prevenção e intervenção e tratamento
do avc e a importância da intervenção do profissional de educação física

Brunner et al., (2007) corroboram em afirmar que indivíduos com doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares como o AVC devem se engajar em um
1

Obesidade é o resultado da ingestão de mais calorias do que as calorias queimadas por exercícios
físicos e atividades diárias normais (SBEM, 2018).
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programa de exercícios físicos, para conseguirem obter um melhor tratamento, onde

sua recuperação se torna mais eficaz através dos benefícios proporcionados pelo
exercício físico, aliado a hábitos adequados de estilo de vida.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nas últimas décadas, houve
grande aumento da incidência da obesidade, tornando-se de acordo com a OMS
(OMS, 2000) problema de saúde pública, em diversos países, sejam eles
desenvolvidos ou ainda em desenvolvimento, desencadeando assim, a Síndrome
Metabólica, em indivíduos com inatividade física.
Frente a essas reflexões, esse estudo possui por justificativa, levantar algumas
questões acerca de repensar a importância de os sujeitos serem fisicamente ativos,
para então assim, manterem melhora na saúde em geral, evitando os fatores de risco
que desencadeiam um AVC, bem como sugerir que para o tratamento no pós Acidente
Vascular Cerebral, várias condutas são necessárias ser realizadas pelos indivíduos,
como uma dieta saudável e atividade física regular.
Contudo, os indivíduos podem se preparar para não terem um AVC, mas para

isso, precisam se conscientizara importância que há desde a prevenção, o controle e
tratamento, no que tange agregar informações significativas sobre os benefícios da
prática de exercícios físicos, acompanhados de um plano alimentar, salientando
também a relevância do profissional de Educação Física, e do próprio sujeito, para
que essas recomendações e intervenções sejam concluídas com êxito.
Destarte, o Acidente Vascular Cerebral, por se caracterizar como conjuntos de
disfunções que atingem o coração e os vasos sanguíneos representam uma das
maiores causas de mortes, por comprometer o sistema cardíaco e vascular, sendo
extremamente necessário que os indivíduos para evitar essas enfermidades, cuidem
muito bem de sua qualidade de vida, adotando assim, hábitos cada vez mais
saudáveis (DE FERRANTI e OSGANIAN, 2007).
Caspersen et al., (1985) muito contribuem em definir Exercício Físico como
toda e qualquer Atividade Física planejada, estruturada e repetitiva que tem por

objetivo maior, a melhoria e manutenção de um ou mais componentes da aptidão
física, como podemos citar como exemplos uma caminhada de uma hora sem
interrupção e de caráter contínuo, atividades aquáticas e caminhadas sistematizadas,
dentre tantos outros que se forem desenvolvidos com sequência de movimentos
corporais, realizados assim pelos músculos corporais, para alcançar-se um objetivo,
estando ligados seja pela saúde, ou até mesmo pela estética, e que por conseguinte,
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resultem ao gasto de energia em valores superiores ao gasto em repouso, são

considerados como exercícios físicos.
Porém, ainda para Caspersen et al., (1985) o Exercício físico é considerado
uma subcategoria da Atividade Física, levando-se em consideração que os Exercícios
Físicos são todos e qualquer Atividade Física planejada, sistematizada, estruturada e
repetitiva, cuja finalidade maior culmina em melhorar e promover a manutenção de
um ou mais elementos que compõem a atividade física.
Para Medina (2014) os exercícios Físicos trazem diferentes e diversos
benefícios para a saúde, diminuindo a incidência de um AVC e seus fatores de risco,
bem como auxiliam no controle do peso corporal, na perda de gordura, diminuição da
pressão arterial, redução do estresse, além de prevenir doenças como as
cardiovasculares e o diabetes, desde que seja realizado regularmente.
Segundo Castro et al., (2005, p.432):
A realização do exercício constitui um estresse fisiológico para o organismo
em função do grande aumento da demanda energética em relação ao
repouso, o que provoca grande liberação de calor e intensa modificação do
ambiente químico muscular e sistêmico. Consequentemente, a exposição
regular ao exercício ao longo do tempo (treinamento físico) promove um
conjunto de adaptações morfológicas e funcionais que conferem maior
capacidade ao organismo para responder ao estresse do exercício (CASTRO
et al., 2005, p.432).

Pontuam Ciolac; Guimarães (2004) que inúmeras pesquisas epidemiológicas
e clínicas têm demonstrado e comprovado nas duas últimas décadas que, a prática
regular de Exercícios Físicos é uma importante ferramenta, para a prevenção e
tratamento dos fatores de risco que podem acarretar o AVC.
Ainda, Ciolac; Guimarães (2004, p. 3) fomentam que:
Os Exercícios Físicos devem ter prescrição orientada e executada, de forma
a determinar um gasto energético bem maior do corpo comparado aos níveis
de repouso, indicando novos ajustes fisiológicos e novos estímulos, o que
derivará em alterações orgânicas benéficas, aprimorando as condições
físicas gerais. Podendo proporcionar melhora psicossocial na qualidade de
vidados indivíduos (CIOLAC; GUIMARÃES, 2004, p.3).

Segundo Vasconcelos et al., (2013) aos sujeitos acometidos pelo AVC, faz-se
extremamente necessários ser descrito um programa de exercícios físicos cuja
finalidade maior seja a de melhorar sua qualidade de vida, aprimorando também sua
aptidão física, frente ao tratamento e a prevenção do Acidente Vascular Cerebral,
contando assim com a intervenção de um profissional, que deverá em suas
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orientações profissionais inclui elementos de suma importância, sendo eles o

treinamento aeróbico, treinamento de força, treinamento de flexibilidade e programas
de reabilitação cardiovascular.
De acordo com Gardenghi e Dias (2007, p. 391):
O exercício físico em programas de reabilitação cardiovascular deve
privilegiar o uso de grandes grupos musculares, escolhendo-se atividades
que possam ser mantidas por período de tempo prolongado de forma rítmica.
Nesse grupo de exercícios enquadram-se atividades como caminhadas,
corrida, natação e ciclismo (GARDENGHI e DIAS, 2007, p. 391).

Frente a essas reflexões supracitadas acima, torna-se fundamental o papel do
profissional de Educação Física, no processo de prevenção e controle do AVC, onde
será prescrito com vasto conhecimento, um programa de Exercícios tanto aeróbicos,
quanto resistidos, que muito contribuíram para que os sujeitos tenham uma vida mais
saudável e com mais qualidade (ÁVILA, 2004).
Assim, faz-se de suma importância que os sujeitos tenham hábitos saudáveis,
por meio de uma alimentação balanceada e adequada, o não uso de substâncias que

contenham tabaco e álcool, a perda de peso, o rompimento com o sedentarismo e a
prática regular de Exercícios Físicos, são importantes condutas básicas que os
indivíduos adotem, tanto para a prevenção, quanto para o tratamento do AVC
(CIOLAC; GUIMARÃES, 2004).
Godoy (1997, p. e277) corrobora em afirmar que:
Nos programas de treinamento, tanto preventivo como de reabilitação, devem
estar incluídos exercícios de flexibilidade e alongamento, pois eles facilitam
as atividades cotidianas, particularmente em relação ao trabalho onde estão
envolvidas as regiões lombares e parte posterior de coxa (GODOY, 1997, p.
e277).

Dessa forma, o papel dos Exercícios Físicos são ferramentas de extrema
importância, onde se recomenda que esses EF sejam prescritos de preferência por
um profissional do campo da Educação Física, que vai auxiliar aos sujeitos que foram
acometidos por um AVC, melhoria significativa em sua qualidade de vida.
Para Fydriszewski (2014, p.26):
O Profissional de Educação Física será o responsável por elaborar
programas de exercício físico supervisionado de maneira estruturada,
respeitando a individualidade do beneficiário para que o mesmo consiga
melhorar seu condicionamento físico, aptidão física, habilidades motoras, que
conquiste sua independência e adoção de um estilo de vida saudável e
melhore por consequência sua qualidade de vida (FYDRISZEWSKI, 2014,
p.26).
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Existem inúmeros estudos que evidenciam que a atividade física regular diminui

o perigo do AVC (Acidente Vascular Cerebral). O exercício físico, sob direção médica,
tem um resultado bom na diminuição da pressão arterial, peso do corpo e coagulação
sanguínea, além de expandir a competência cardiorrespiratória, diminuindo a pressão
sanguínea do corpo em descanso, o que minimiza o perigo do AVC. Outro ponto
relevante da realização de atividade física depois do AVC é a melhoria da qualidade
de vida desses pacientes.
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RESUMO: O presente artigo aborda alguns dos desafios enfrentados pelo Serviço
Residencial Terapêutico (SRT) em uma cidade do interior do estado de São Paulo e
como a prática do Acompanhamento Terapêutico (AT) pode ajudar no enfrentamento
de tais dificuldades. O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) aqui referido foi criado
com o intuito de desinstitucionalizar egressos de hospitais psiquiátricos e reinseri-los
na sociedade. A experiência aqui descrita foi realizada a partir de encontros semanais
entre as estagiárias e os moradores de um SRT, durante o período de um ano. Ao
longo deste período, também foram evidenciadas necessidades de atendimento aos
cuidadores da residência, o que motivou as estagiárias a acolher também
semanalmente aos cuidadores que estivessem presentes no momento do encontro.
PALAVRAS-CHAVE: Acompanhamento Terapêutico; Saúde Mental; Residência
Terapêutica.
ABSTRACT: This article addresses some of the challenges faced by the Therapeutic
Residential Service (SRT) in a city in the interior of the state of São Paulo and how the
practice of Therapeutic Accompaniment (TA) can help in facing such difficulties. The
Therapeutic Residential Service (SRT) referred to here was created with the intention
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of deinstitutionalizing egresses from psychiatric hospitals and reinserting them into
society. The experience described here was carried out based on weekly meetings
between the trainees and the residents of a SRT, during a period of one year.
Throughout this period, the needs of the caregivers of the residence were also
evidenced, which motivated the trainees to also welcome weekly the caregivers who
were present at the time of the meeting.
KEYWORDS: Therapeutic Monitoring; Mental health; Therapeutic Residence.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Serviço residencial terapêutico

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) é um programa que compõe a Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS), criado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na
Reforma Psiquiátrica em 2000, visando desinstitucionalizar pacientes de hospitais
psiquiátricos, além de dar suporte a outros serviços de saúde mental que atendem
usuários de drogas e moradores de ruas acometidos de transtorno mental severo e
pessoas com transtornos mentais graves, a fim de dar moradia a aqueles que não
podem retornar a suas casas por não terem vínculos com seus familiares, ou algum
suporte financeiro e social e assim reinseri-los novamente na sociedade (BRASIL,
2004).
As Residências Terapêuticas são casas localizadas no meio urbano, em meio
à sociedade para que de fato possa ser feito o que o programa propõe, a residência

deve vincular-se com a equipe de saúde mental de referência (Centros de Atenção
Psicossociais, Ambulatórios especializados em Saúde Mental, Equipe de Saúde da
Família), para auxiliar no que for necessário, com vistas a um atendimento integral ao
morador. De acordo com (BRASIL, 2011) a Portaria Nº 3.090 de 2011, há dois tipos
de moradia e os critérios vão de acordo com cada morador, o SRT I é o tipo mais
comum de residência, o foco é na desinstitucionalização dos moradores e na
reinserção social para que possam ter autonomia, trabalhar, estudar, ter lazer, ir ao
banco, ter acompanhamento médico, odontológico, entre outros; para auxiliar os
moradores nos afazeres do dia-a-dia e observá-los há um (a) cuidador (a) por dia,
visto que não são totalmente dependentes e têm certa autonomia. O SRT II é voltado
para

pessoas

que

requerem

cuidados

intensivos

específicos,

apresentam

dependência física e têm pouca ou nenhuma autonomia, portanto há mais de um (a)
cuidador (a) e também um (a) técnico (a) de enfermagem para esses cuidados,

focando no resgate do significado do lar, estreitar laços entre os moradores e resgate;
esse tipo de residência pode conter até dez moradores.
Em 2004 havia duzentos e cinquenta e seis Residências Terapêuticas em
quatorze estados no Brasil (BRASIL, 2004), atualmente o número é de seiscentos e
trinta e três residências. Ainda que não tenhamos contabilizado os estados em quais
estão distribuídas, em 2019 foram destinados R$ 2,3 milhões de reais pelo Ministério
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da Saúde para implantar cento e quinze Serviços Residenciais Terapêuticos em sete

estados e dezenove municípios espalhados pelo Brasil (BRASIL, 2019).
1.1.1

Os

Moradores da Residência Terapêutica

moradores

que

foram

acompanhados

durante

o

estágio

de

Acompanhamento Terapêutico em 2018, são egressos do Hospital Santa Tereza de
Ribeirão Preto - antigo hospital psiquiátrico deste município do qual começou
funcionando como "sucursal do Juqueri de onde foram removidos doentes e
transferidos funcionários" (GUIMARAES, SAEKI, 1994). Juqueri é uma das mais
antigas e maiores colônias Psiquiátricas do Brasil. Já no Hospital Santa Tereza, se
encontram o Serviço Residencial Terapêutico tipo I. Nele haviam sete moradores,
sendo dois do sexo masculino e cinco do sexo feminino, onde somente uma moradora
tinha o diagnóstico confirmado de epilepsia, os outros não tinham diagnósticos
confirmados, porém suas sintomatologias indicavam uma variação entre esquizofrenia

e transtorno bipolar. Apesar das variáveis diagnósticas, os moradores em sua maioria,
demonstravam ter uma feição semelhante, embotada e mais lenta, que podem ser
advindas da idade e/ou dos vários anos vividos em instituições psiquiátricas, levando
dessa forma os mesmos a um aspecto similar, podendo indicar a iatrogênica que
representa a institucionalização. Alguns deles não aparentam ter qualquer tipo de
doença psiquiátrica, porém, quando foram internados nos hospitais psiquiátricos não
era necessariamente preciso oferecer risco para si ou para os demais com os quais
conviviam, a internação era um precedente natural para qualquer disfunção de
comportamento que fugisse do considerado “normal”. Esta situação vem sendo
modificada efetivamente a partir da aprovação da Lei de Reforma Psiquiátrica atual
(BRASIL, 2001). Além dos moradores, existiam mais duas cuidadoras que revezavam
entre si para auxiliá-los nos cuidados domésticos, medicações e entre os moradores
mais necessitados, pois estes não conseguiam realizar tarefas simples sem
dificuldades. Em sua maioria, os pacientes se mantinham sempre dentro de casa,

visto que alguns tinham dificuldades com a locomobilidade, no geral, só saíam com
um motorista da residência para consultas médicas e ir ao banco.
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1.1.2

Cuidadoras

De acordo com o Ministério da Saúde, a pessoa a auxiliar os moradores pode
ser um (a) cuidador (a) especializado (a) em cuidado específico, de alguma instituição
como CAPS, PSF, entre outras, ou ser um (a) trabalhador (a) doméstico/a
contratado/a pela SRT, com carteira assinada através do programa De Volta Para
Casa. No ano em que ocorreu o estágio havia duas cuidadoras que trabalhavam na
Residência Terapêutica estagiada, ambas contratadas pela entidade que administra
o local. As duas revezavam os dias tendo dessa forma, uma cuidadora em loco por
dia, o que é indicado para reforçar o aspecto de lar, diversificando do ambiente
hospitalar.
Ser cuidador de um SRT implica em zelar pela saúde, higiene, alimentação e
recreação do paciente, representando, muitas vezes, experiências com grande
desgaste emocional por parte do cuidador, pois em muitas vezes a relação com o
paciente pode se tornar difícil, visto que os mesmos podem dificultar o trabalho

respondendo de forma ríspida, se negando ao banho ou em se alimentar no mesmo
horário que os demais. Nestas situações os cuidadores podem desenvolver um
sentimento aversivo em relação ao o paciente, fazendo com que seu trabalho se torne
mais exaustivo e menos eficaz. Durante o período de estágio, houve bastante contato
com as cuidadoras, tendo inclusive uma delas demonstrado grande cansaço
emocional, níveis preocupantes de estresse - a mesma sofria de dermatite severa
agravada pelo estado emocional - e atrito com alguns moradores.
1.1.3

O trabalho de Acompanhamento Terapêutico

O Acompanhamento Terapêutico (AT) surgiu na Argentina na década de 1970
e chegou ao Brasil entre os anos 70 e 80 (CHAUÌ-BERLINK, 2012) porém sua prática
passou a ser mais valorizada após a Reforma Psiquiátrica que ocorreu em 2001
(BRASIL, 2001). O AT pode ser descrito como uma prática clínica que veio somar à

reforma, afinal, o intuito desta modalidade de atendimento é o de transpor as barreiras
da psicoterapia clínica tradicional, permitindo que o setting terapêutico se configure
através das necessidades do paciente, podendo ser realizado em atendimento
domiciliar, em praça, lanchonete, em atividades de lazer, acompanhamento em uma
consulta, acompanhamento escolar, entre outros. Visa melhorar a autonomia em
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pessoas com grande sofrimento psíquico, como esquizofrênicos, dependentes

químicos, deficientes mentais e idosos no enfrentamento de doenças decorrentes da
idade. Também podem ser indicados para crianças com dificuldades em processos
de escolarização, a fim de ajudá-las a conduzir sua vida e seus projetos. Portanto, o
atendimento ocorrer fora do contexto clínico pode auxiliar muito pessoas com
transtornos mentais e/ou com outras dificuldades para as quais a clínica tradicional
não se faz suficiente.
Durante o período de um ano, três estudantes de psicologia estagiaram em
uma Residência Terapêutica como Acompanhantes Terapêutica, orientando-se a
partir da perspectiva fenomenológico-existencial e da psicanálise Winnicottiana,
realizando encontros semanais com duração de três horas. As atividades foram
desenvolvidas de acordo com as necessidades e possibilidades dos moradores.
2. MÉTODOS

Através do estágio em Acompanhamento Terapêutico e o nosso relato de
experiência, norteamos o trabalho ao da pesquisa qualitativa, em que buscávamos
aprofundar nosso entendimento sobre os moradores das RTs, com enfoque na
abordagem fenomenológico existencial e psicanálise winnicottiana, além de
pesquisas relacionadas ao assunto, em livros e artigos. Foram treze atendimentos,
realizados semanalmente, às terças-feiras de manhã, durante todo o ano letivo, por
três estagiárias que eram supervisionadas pela supervisora do estágio – co-autora
deste trabalho. Foram apresentadas diversas atividades aos moradores, como
desenho utilizando de lápis de cor, giz de cera, tinta e também lantejoulas, com o
intuito de promover atividades criativas, além de conhecê-los melhor. É importante
salientar que estudos empíricos genéticos mais recentes também apoiam as
correlações entre esquizofrenia, ou disponibilidade para este transtorno, e criatividade
envolvendo algum tipo de vantagem ou evolução genética adaptativa dos genes
(RESENDE, 2011). Através dos desenhos pôde-se analisar que muitos dos

moradores tinham uma demonstração cognitiva bastante limitada e fantasiosa, com
traços semelhantes ao observado em pacientes esquizofrênicos. Além das atividades
criativas, foram feitas caminhadas no bairro, visando o contato deles com outras
pessoas, pois a grande maioria não saia da residência, tornando o objetivo de reinserilos na sociedade mais dificultoso.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estágio de Acompanhamento Terapêutico realizado nos motivou a escrever
o presente artigo e, para melhor compreensão sobre os desafios encontrados durante
o mesmo, teremos de aprofundar no assunto sobre o Serviço Residencial Terapêutico:
Quando o Serviço Residencial Terapêutico é implantado em um local, o
Ministério da Saúde destina o incentivo financeiro e para isso ocorrer é necessário
que o gestor da SRT solicite o incentivo, sendo aprovado, o mesmo tem o prazo de
três meses para implantar, conforme (BRASIL, 2011), Portaria nº 3090, de 23 de
dezembro de 2011: “Fica estabelecido incentivo financeiro de custeio, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), para implantação de SRT Tipo I e Tipo II, observadas as
diretrizes da Portaria nº 106/GM/MS, de 2000”; “O incentivo financeiro para
implantação de que trata o caput deste artigo será transferido pelo Fundo Nacional de
Saúde (FNS), em parcela única, aos respectivos fundos de saúde dos Estados, dos
Municípios e Distrito Federal, devendo ser aplicados na implantação e/ou

implementação dos Serviços Residenciais Terapêuticos”. Esse valor é para equipar a
casa com móveis e eletrodomésticos necessários, além de reparos estruturais do
imóvel a ser utilizado, para que seja um local agradável e que possam chamar de “lar”.
Os SRTs podem ser implementados e administrados por Organizações nãogovernamentais (ONGs), entidades filantrópicas e associações, pois apesar de ser
um programa público, essas instituições são conveniadas ao Sistema Único de Saúde
(SUS), que é necessário para o programa existir, portanto: “As atribuições e os papéis
dos serviços SUS e entidades parceiras devem ser estabelecidos explicitamente no
convênio” (BRASIL, 2004). Assim é a residência terapêutica onde ocorreu o estágio,
a entidade filantrópica que implementou o SRT e administra o local é conveniada ao
SUS e por isso leva seu nome “Residência Terapêutica Sociedade Espírita Caminho
da Luz”. Em relação aos usuários da residência, conforme Portaria nº 106/GMS/MS,
de fevereiro de 2000 que dispõe sobre os SRTs:
“Definir que os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental
constituem uma modalidade assistencial substitutiva da internação
psiquiátrica prolongada, de maneira que, a cada transferência de paciente do
Hospital Especializado para o Serviço de Residência Terapêutica, deve-se
reduzir ou descredenciar do SUS, igual n.º de leitos naquele hospital,
realocando o recurso da AIH correspondente para os tetos orçamentários do
estado ou município que se responsabilizará pela assistência ao paciente e
pela rede substitutiva de cuidados em saúde mental”. (BRASIL, 2000).
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Portanto, a cada paciente egresso de um hospital especializado que é

transferido para o SRT, o leito do hospital é desativado, afim de não haver mais
internações prolongadas em instituição psiquiátrica; também deve-se ao fato de que
os recursos financeiros advindos da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) que
era direcionado aos leitos, torna-se auxílio para estado ou município responsável pela
assistência do paciente egresso que passa a ser morador da RT. Todos os moradores
da “Residência Terapêutica Sociedade Espírita
Caminho da Luz”, são egressos do “Hospital Psiquiátrico Santa Tereza”,
localizado em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, portanto os leitos utilizados por
eles no local foram retirados.
Além do estado e o município serem responsáveis pela assistência das
residências com um repasse financeiro, os usuários dos SRT são beneficiados com
um auxílio-reabilitação psicossocial mensal do programa “De Volta Para Casa”, fixado
em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), podendo ser reajustado de acordo com a
disponibilidade orçamentária, de acordo com a Lei nº: 10.708, de 31 de julho de 2003,

o valor é pago pelo período de um ano e pode ser renovado quando necessário aos
propósitos da reintegração social do paciente. No site do Ministério da Saúde
atualizado em 2017, o valor do auxílio-reabilitação subiu para R$ 412,00 (quatrocentos
e doze reais), (BRASIL, 2004).
Na Residência Terapêutica em que as três estudantes de psicologia
estagiaram, havia sete residentes, eles recebiam benefícios, porém não se sabe qual
tipo de benefício, se recebiam mais de um, ou o valor. Uma das moradoras veio de
uma família com condições financeiras melhores que os demais, a mesma havia sido
diagnosticada com epilepsia e sua família na época em que a doença aflorou chegou
a procurar tratamento, no entanto devido as limitações da época encontrou na
institucionalização a melhor opção, tendo sido o Hospital Santa Tereza a última
instituição a ser internada, por lá ficou mais da metade de sua vida, onde acabou
perdendo o contato com sua família.

Além desses valores citados acima, existe um repasse de valor mensal aos
SRTs conforme (BRASIL, 2011), Portaria nº 3.090, de 23 de dezembro de 2011: “Fica
estabelecido recurso financeiro de custeio mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), para cada grupo de oito moradores de SRT Tipo I e R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para cada grupo de dez moradores de SRT Tipo II, conforme aplicação de
gastos descritos na Tabela 1 constante do anexo II desta Portaria”. O custeio se deve
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aos gastos gerados pela casa e pagamento dos profissionais da saúde responsáveis

pelos cuidados dos moradores. Mas para que a residência receba o repasse financeiro
mensal é necessário que esteja em funcionamento, cadastrada junto ao Ministério da
Saúde e com a documentação regularizada solicitada pela Área Técnica de Saúde
Mental. No ano de 2018 em que o estágio ocorreu, houve suspensão do repasse
financeiro do Ministério da Saúde à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e todos os
serviços que a compõe, incluso o Serviço Residencial Terapêutico. A justificativa do
corte financeiro no valor de R$ 77.885.465,64 (setenta e sete milhões e oitocentos e
oitenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos), é por falta de regularização da documentação necessária junto ao SUS.
Conforme Portaria nº 3.659, de 14 de novembro de 2018: “Considerando a Resolução
CIT nº 36, de 25 de janeiro de 2018, que define o prazo para os gestores enviarem
manifestação ao Ministério da Saúde e define a suspensão da transferência dos
recursos de custeio referente às habilitações dos serviços de atenção à saúde de
média e alta complexidade que não estejam em funcionamento ou não apresentem a

produção assistencial registrada nos sistemas de informação em saúde considerando
as políticas de atenção à saúde”. A “Residência Terapêutica Sociedade Espírita
Caminho da Luz”, foi uma das residências que obteve a suspensão do custeio mensal
e, provavelmente está sem receber o repasse financeiro por não estar regularizada,
confome Plano Municipal de Saúde 2018-2021 da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto: “Existem três residências tipo I e duas residências tipo II sob gestão municipal
(não habilitadas para recebimento de custeio federal). Existem seis residências tipo I
sob gestão do Estado (não habilitadas para recebimento de custeio federal) que estão
em processo de transferência para o município”.
Após o corte financeiro, a residência passou a sobreviver com os benefícios
dos próprios moradores, onde o valor mensal era dividido entre todos, não se sabe ao
certo o valor que era gasto mensalmente com a casa, ou o valor pago por cada
morador para que a residência continuasse em funcionamento. O relato das

cuidadoras é de que antes do corte financeiro a residência era abastecida de forma
farta, sem muitas restrições, já depois do corte era necessária uma logística diferente
para as compras e alguns itens ficavam em falta dependente do mês, no entanto as
cuidadoras se organizavam para que os moradores tivessem refeições ainda que
simples, ricas em verduras e legumes. Como cada morador ajudava com parte de seu
benefício, não restava uma quantia abundante para poderem fazer compras
Braz. Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4, p. 14375-14388 jul./aug. 2021 ISSN: 2525-3621 401

diversificadas para si em artigos de vestuário, calçados, bijuterias, produtos de beleza,

ou alimentos diferentes do que já era oferecido dentro da residência, como guloseimas
e petiscos, no entanto de tempos em tempos os mesmos conseguiam ir ao cabeleireiro
para fazer o corte e alguns, no caso algumas das mulheres, conseguiam fazer tintura,
escova e as unhas em determinadas ocasiões e uma das residentes também
conseguiu fazer tratamento odontológico particular com o próprio benefício. No geral
os moradores não usufruíam de abundância, mas tinham uma vida digna e confortável
ainda que simples.
A suspensão do repasse financeiro impactou também as cuidadoras que
tiveram seus salários atrasados, ficando com o mesmo em suspenso por alguns
meses. Ainda que com muitas dificuldades, as mesmas alegaram que só não
deixaram o trabalho, por amor aos moradores. Outro ponto importante a ser dito são
os cuidadores que trabalham nos SRTs, de acordo com o Ministério da Saúde a
pessoa a auxiliar os moradores pode ser um (a) cuidador (a) especializado (a) em
cuidado específico, de alguma instituição como CAPS, PSF, entre outras, ou ser um

trabalhador (a) doméstico contratado pela SRT, com carteira assinada através do
programa De Volta Para Casa. No ano que ocorreu o estágio havia duas cuidadoras
que trabalhavam na Residência Terapêutica Sociedade Espírita Caminho da Luz,
ambas contratadas pela entidade que administra o local, elas intercalam os dias
trabalhados permanecendo assim apenas uma cuidadora em loco, o que é indicado
para reforçar o aspecto de lar diversificando do ambiente hospitalar. O turno de cada
uma tinha duração de vinte e quatro horas, pois não havia um (a) cuidador (a) noturno.
O trabalho de cuidador (a) é exaustivo e estressante, pois cada residência pode
conter até oito moradores que em sua maioria são idosos e fazem uso de
medicamentos e alguns já com patologias provenientes da idade, contam com maior
necessidade atenção e ajuda na execução de determinadas tarefas. Cabe também ao
cuidador ajudar os moradores a desenvolver autonomia, envolver os mesmos na
execução das tarefas domésticas como uma forma de fazê-los sentir pertencentes e

importantes na funcionalidade da casa, ajudar os residentes mais debilitados a comer,
se higienizar e na locomobilidade, além da limpeza da casa e a alimentação, pois
ainda que os moradores possam auxiliar no preparo das refeições o fogão e alguns
objetos podem oferecer riscos.
Na residência havia sete moradores e cinco deles tinham uma boa autonomia,
realizavam junto com a cuidadora as tarefas domésticas, se higienizavam sem auxílio,
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dois inclusive, sendo um do sexo masculino e uma do sexo feminino saiam de casa

juntos e/ou sozinhos, para caminhar, ir ao mercado, ao dentista e proximidades. No
entanto, outros dois deles eram debilitados, uma do sexo feminino não conseguia
contribuir com as tarefas domésticas e tinha dificuldades em outros tarefas simples do
cotidiano, pois possuía muitas dores na região lombar e caminhava com dificuldade,
no entanto se alimentava e higienizava sozinha; o outro residente mais debilitado era
do sexo masculino e um pouco mais idoso, necessitava de auxílio para tudo,
conseguia se mover sozinho em espaço curto em que utilizava um andador, não
conseguia se comunicar muito bem devido ao que entendemos ser sequelas de um
possível AVC, não era possível compreender de forma clara o que o mesmo dizia.
Durante o primeiro semestre do estágio, o morador adoeceu, em junho de 2.018 foi
diagnosticado com câncer no intestino, entre final de julho e começo de agosto veio a
falecer em seu quarto, nos braços de uma das cuidadoras. Foi um triste acontecimento
que abalou muito os moradores e ambas as cuidadoras, pois as mesmas já conviviam
com o morador em questão á um tempo significativo.

Uma das cuidadoras requeria muito a atenção das estagiárias, pois sempre que
era possível desabafava questões pessoais e principalmente do trabalho na
residência, o estresse era claramente visível, desenvolveu dermatite, feridas por todo
corpo, algumas grandes e abertas, ela dizia que sentir muita coceira e dor, as feridas
cicatrizadas deixaram marcas e a causa da dermatite provavelmente foi
psicossomática devido ao estresse. Em diferentes ocasiões a mesma relatou sobre
sua história de vida e houve muitos acontecimentos e perdas tristes e estressantes,
que com o passar dos anos vinculadas a sua rotina de trabalho exaustiva se tornaram
um potente gatilho emocional que vinha prejudicando-a e algumas relações da mesma
com alguns dos moradores, tendo atritos constantes.
Era nítido que essas cuidadoras precisavam de atendimento psicológico, não
somente para melhorar o desempenho e a qualidade das relações no trabalho que
realizavam, mas também porque ambas tinham histórias muito complexas, haviam

passado por momentos difíceis e tinham uma vida atribulada, isso somada a uma
carga de trabalho emocional, psicológica e fisicamente exaustiva, que contribuíam de
forma significativa para uma piora na qualidade vida das mesmas.
Apontamos esses casos para mostrar a importância dos cuidadores terem
suporte psicológico, para ajudá-los a lidar com as perdas que ocorrem com frequência
por cuidarem de muitos idosos, separar sua vida pessoal e profissional, mas
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principalmente ajudá-los a lidar com as frustrações, os obstáculos do trabalho e com

as pessoas que cuidam, pois os residentes foram institucionalizados por anos,
acostumadas com outro local, rotina e cuidados, desinstitucionaliza-los não é fácil, é
algo que requer tempo e paciência para ensiná-los a ter autonomia. O suporte
psicológico aos cuidadores é essencial para que os mesmos tenham condições de
lidar com as dificuldades e exigências do trabalho, sem ter que arriscar a própria saúde
mental, além de auxiliá-los a compreender melhor a dinâmica e o relacionamento com
os moradores, assim como a importância do trabalham que realizam na qualidade de
vida dos mesmos.
Outro ponto importante a se discutir é a reinserção dos moradores na
sociedade, isso porque o mesmo não ocorre de forma efetiva, muitos dos moradores
contam com características derivadas da institucionalização que dificultam essa volta
ao convívio social de forma natural. Muitos não conseguem sair sozinhos, alguns por
medo de se perderem ou por não terem confiança em realizar tarefas sem ajuda,
outros ainda por não se sentirem confortáveis. De certa forma o ambiente controlado

no qual viveram por tantos anos, com rotina metódica e rígida de certa forma,
colaboraram para a falta de confiança em realizar atividades simples do dia a dia
sozinho, isso porque muitos dos moradores, ainda trazem consigo características
profundas do período de institucionalização, sentindo-se inclusive muitas vezes,
dependentes das cuidadoras. Portanto é necessário que haja investimento na
reinserção social desses moradores, onde possa haver um cuidador sobressalente na
RT, ou outro profissional, para que fique encarregado da reinserção social, a fim de
promover caminhadas; passeios; desenvolver autonomia nos residentes para irem a
lugares sozinhos, como: banco, lotérica, supermercado, lojas, entre outros locais.
Além de poderem conhecer outras pessoas e socializarem.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os aspectos observados, o trabalho de Acompanhante

Terapêutico (AT) visou reinserir os ex pacientes de Hospitais Psiquiátricos na
sociedade, visto que os vários anos em Hospitais os tornaram institucionalizados,
fazendo com que tenham dificuldades em conviver socialmente. Durante o período de
estágio em AT, foram incluídas algumas atividades com os moradores tendo como
foco distraí-los e estimula-los criativamente, além de ajudarem a criar um painel de
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fotos que os moradores personalizaram para guardar de recordação; foram realizadas

caminhadas como um meio de exercitá-los e também como um instrumento para que
os mesmos pudessem conhecer, e/ou se familiarizarem com outras pessoas e colocar
em prática a proposta principal do programa que é a reinserção desses indivíduos ao
meio social do qual fazem parte. Além é claro de todo trabalho de acolhimento e
escuta terapêutica, que também estendemos as cuidadoras.
No decorrer desse um ano, foi observado a carência em ouvir além dos
pacientes, as cuidadoras, visto que as mesmas realizam um trabalho exaustivo físico
e psicológico e precisavam estar bem para realização das tarefas, que vão além de
auxiliar nas atividades rotineiras, (dar remédio, manter a casa em ordem, preparar as
refeições, etc.), o trabalho das cuidadoras influenciam de forma direta no bem-estar
dos moradores, na forma em que eles se relacionam e na qualidade desses
relacionamentos.
Deparamo-nos nesse meio tempo com uma proposta de trabalho pouco
explorada e difundida e com um peso e importância enorme, o Acompanhamento

Terapêutico vem com o intuito de quebrar com as barreiras impostas pela psicoterapia
tradicional, fazendo com que o setting terapêutico se estenda para o meio urbano,
sendo utilizado em diversos meios de acordo com a necessidade do paciente,
quebrando com o estereótipo, no caso do presente artigo, auxiliando antigos pacientes
psiquiátricos a se reinserirem na sociedade.
Compreendemos de forma ampla, que a necessidade de voltar a atenção para
esses pacientes é de exímia importância, visto que os anos de institucionalização
proporcionaram aos mesmos pouca autonomia e habilidade para retornarem ao
convívio social sozinhos. Podemos observar também que a atuação do AT pode e
deve ser difundida, não somente por obter um resultado satisfatório na área, como
também para que ocorra um número maior de profissionais na área dando atenção e
fazendo com que esse trabalho se torne cada vez mais difundido e conhecido. Durante
os tempos em que convivemos nas residências, conseguimos observar que o

programa merece uma maior atenção por parte dos órgãos públicos, visto que as
dificuldades financeiras são reais, muitas casas recebem moradores que necessitam
de uma atenção especial e o programa vem sobrevivendo com pouca verba, fator esse
que dificulta e coloca em risco a eficiência e a continuidade do programa.
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RESUMO: Biomateriais compreendem dispositivos que podem ser usados para
substituir ou reparar tecidos do corpo humano. Usados principalmente nas áreas de
Odontologia e Ortopedia, esses materiais têm vasta aplicação na região da face já
que esta é muito complexa. Além disso, a face apresenta variação de tração em seus
músculos que gera carregamento diferente para cada região. Através desse estudo
mostraremos os principais empregos de biomateriais em odontologia, vantagens e
desvantagens de cada biomaterial mais usado na região facial.
PALAVRAS-CHAVE: Biomateriais; Odontologia; Região Facial; Substitutos Ósseos.
ABSTRACT: Biomaterials are materials that can be used to replace and repair through
missing tissues. Mainly used in Dentistry and Orthopedics. As the face region is very
complex, the use of biomaterials has been increasingly used in this region due mainly
to the amount of loading the muscles in different regions of the face. Through this study
we will show the main uses of biomaterials in dentistry, the advantages and
disadvantages of each biomaterial most used in the face region.
KEYWORDS: Biomaterials; Dentistry; Facial region; Bone Substitutes.
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1. INTRODUÇÃO

Nos anos 50, Per-Ingvar Brånemark descobriu a osseointegração o qual referese à ancoragem de um implante no tecido ósseo, de forma que esse implante possa
suportar carga funcional. (CAMPOS, 2012; MENDES, 2016). Devido a essa
introdução, pesquisas começaram a visar acelerar a osteointegração, ou seja, diminuir
o tempo necessário para a aposição óssea (DA SILVA, 2006).
Com a intenção de substituir, complementar ou tratar determinado órgão ou
tecido cuja função foi perdida, ou danificada, os biomateriais são constituídos de
compostos artificiais ou naturais, integrados aos sistemas biológicos (DO
NASCIMENTO, 2020). A seleção dos materiais adequados ao desenvolvimento de
implantes requer cumprir alguns critérios, cujos efeitos sobre o corpo humano têm que
ser o mínimo possível, são eles: biocompatibilidade, biodegradabilidade e
biorreabsorvibilidade, taxa de degradação, tamanho de poro e morfologia da
superfície (CHEUNG, 2007). O método de seleção de biomateriais avalia

principalmente as características do local de aplicação, por exemplo, há biomateriais
que se adéquam em contato com o sangue. Já em aplicações ortopédicas e
odontológicas, os materiais são componentes de implantes estruturais, que ficam em
contato com tecidos moles ou que redefinem o tecido. Os biomateriais mais utilizados
na região facial são cerâmicas, polietileno e metais (DA SILVA, 2006).
Visto a crescente aplicação dos biomateriais na área da saúde, principalmente
na medicina e odontologia. É imprescindível que haja sempre novos materiais acerca
do tema. A diversidade de materiais existentes e o surgimento de novas tecnologias
assim como suas aplicações demandam uma frequente revisão da literatura
auxiliando os profissionais na escolha do biomaterial adequado com o tipo de técnica
e região a serem manuseados (DANTAS, 2011). Este trabalho visa avaliar as
possíveis abordagens, vantagens e desvantagens dos biomateriais mais utilizados no
mercado.

2. METODOLOGIA

Foi adotada a metodologia de pesquisa bibliográfica baseada na análise da
literatura já publicada em forma de artigos, livros, teses e apostilas na base de dados
da Biblioteca virtual da saúde (BVS) e no Google Acadêmico. Para escolha dos artigos
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foram utilizados os seguintes descritores (palavras chaves): biomateriais, biomateriais

em odontologia, biomateriais compatíveis, biomateriais metais, cerâmicos e
polímeros. Foi selecionada a literatura compatível com o objetivo do presente artigo,
trata-se de um detalhamento a respeito dos materiais disponíveis, explorando sua
composição, aplicação e biocompatibilidade com o corpo humano.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Biomateriais na odontologia

Os primeiros registros da utilização de biomateriais datam de 4.000 A.C.,
entretanto obviamente estes materiais eram primitivos, sujeitos ao fracasso já que
eram de tecnologia limitada e a cautela sobre infecções era praticamente inexistente.
Atualmente os avanços nessa área são valorosos, inúmeras pesquisas direcionadas
aperfeiçoam a prática dos profissionais. Incessantemente são lançados novos

produtos no mercado odontológico, dito isso é primordial ao Cirurgião dentista realizar
uma avaliação detalhada do caso e do material utilizado, bem como preceitos éticos
e clínicos (SINHORETI, 2013).
Para que um biomaterial possa ser usado de forma bem sucedida, algumas
condições devem ser observadas, é necessário garantir saúde e segurança a longo
prazo após o procedimento, ademais o processo tem de estar ligado com a premissa
de reduzir danos ao paciente. Para tal, elegeram-se os materiais sintéticos como mais
vantajosos na área odontológica, já que dispõem de atributos relevantes a esta área
(DANTAS, 2011).
Os ditos materiais sintéticos proporcionam ao paciente maior conforto já que
seu uso diminui o tempo clínico no tratamento, e a dimensão da ferida. Dessa forma
o risco de a mesma abranger vasos e nervos é menor afastando hipóteses de
complicações futuras, como a formação de um hematoma ou o surgimento de

processos inflamatórios. Outro argumento favorável a essa classe de material é que
com o seu emprego é dispensável a coleta de materiais autógenos bem como o
emprego de materiais alógenos a partir de um banco de tecidos. Outrossim, esses
materiais são sintetizados sob condições controladas, sendo suas composições
químicas e propriedades físicas e químicas conhecidas, além de estarem disponíveis
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em qualquer tempo e quantidade. Sendo assim os materiais mais comumente usados

em odontologia são os sintéticos: metais, polímeros e cerâmicas (SUBA, 2005).
METAIS
Considerando as diferentes naturezas dos biomateriais disponíveis para
usufruto dos profissionais, os metais destacam-se por apresentar características
importantes como alta resistência à fadiga e fratura que resultam em um ótimo
desempenho mecânico. Sendo assim, os metais vêm sendo utilizados como
componentes estruturais com o objetivo de substituir, reforçar ou estabilizar partes
que são constantemente submetidas a altas cargas de tração e compressão. Alguns
dos principais exemplos seriam parafusos, placas para fixação de fraturas, próteses
para substituição de articulações e implantes dentários. Atualmente, os metais mais
utilizados na área médica são os aços inoxidáveis, as ligas de titânio e o titânio puro,
e as ligas à base de cobalto-cromo (BEZBRADICA; COLL; SCHRODER, 2017; PARK
e BRONZINO, 2002). O aço inoxidável mais utilizado é o aço inox 316L, que possui
maior resistência em meios salinos e ricos em cloretos. As principais restrições dos

implantes de aço inox são as trocas iônicas e a corrosão. Os aços inoxidáveis sofrem
corrosão in vivo e liberam íons do tipo Ni2+, Cr3+ e Cr+, que podem causar efeitos locais
(irritação, inflamação nas áreas adjacentes à interface implante-tecido) e sistêmicos
(efeito tóxico sobre o organismo) (DA SILVA, 2006).
O Titânio e Ligas à Base de Titânio, onde a liga Ti-6Al-4V (ASTM F136, 1984)
é a mais usada, tem sido usado por décadas na fixação de fraturas e reconstrução de
articulações, pois preenche os requisitos necessários às aplicações biomédicas,
como: resistência à corrosão, biocompatibilidade, bioadesão (indução do crescimento
ósseo), módulo de elasticidade (quanto mais próximo ao do osso humano – 10 a 30
GPa –, melhor), resistência à fadiga e boa processabilidade. São muito utilizados em
forma de placas e parafusos em traumas severos da estrutura facial. E por último as
Ligas a Base de Cobalto, estas ligas formam uma classe de materiais altamente
resistentes à corrosão em meio fisiológico e ao desgaste, superando as ligas de aço

inoxidável. Com sua resistência superior, é aplicado onde se requer uma vida longa
sem fraturas ou fadiga (BATH, 2002). O titânio puro e suas ligas figuram hoje entre os
biomateriais metálicos mais utilizados na Odontologia, (CECCONI, 2002) sejam nos
implantes osseointegrados ou em estruturas metálicas de prótese sobre implantes,
eliminando, dessa forma, possíveis efeitos biológicos adversos entre as diferentes
ligas metálicas empregadas nas mais diversas situações clínicas (PEREIRA, 2006).
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Os traumas faciais representam um tipo de agressão que atinge o indivíduo de

forma devastadora (WULKAN, 2005), já que suas consequências interferem na sua
estabilidade emocional, e ainda pode haver comprometimento estético e funcional.
Nesses casos, as equipes de trauma podem recorrer a osteossíntese que se trata de
uma intervenção cirúrgica onde os profissionais buscam unir as extremidades do osso
fraturado, através de materiais especiais como arames, placas e parafusos.
As osteossínteses do esqueleto facial são realizadas utilizando sistemas
apropriados, com dimensões reduzidas e perfil baixo, evitando proeminências
inestéticas em tecidos moles, sobrejacentes ao implante. Permitem a fixação e o
contato dos fragmentos ósseos, condição fundamental para a cicatrização óssea,
além da devolução do contorno ósseo e da função acometida pelo traumatismo
(KAWAMOO, 1981; BHADURI, 2009).
Os infortúnios da área de cirurgia bucomaxilofacial são as fraturas que podem
atingir os componentes ósseos da face como mandíbula, maxila, zigoma, complexo
naso-orbito-etmodial e estruturas supra-orbitárias. O titânio (malha metálica) pode ser

empregado, na forma de tela, em fraturas do tipo blow-out, quando o assoalho orbitário
é acometido (SOUZA, 2007). Para fraturas no ângulo da mandíbula, as placas de
titânio compreendem um biomaterial adequado às necessidades do procedimento. O
fio de aço chegou a ser amplamente utilizado por ter característica maleável, no
entanto, com o advento das placas de titânio, gradualmente, os fios de aço caíram em
desuso (FRANK, 2014).

3.3 Polímeros

O primeiro polímero rígido introduzido na Odontologia foi o polimetilmetacrilato
(PMMA), o qual vem sendo utilizado desde 1930 para as mais diversas situações
clínicas, sobretudo para a confecção de dentes e próteses artificiais, além de
aparelhos ortodônticos (DANTAS, 2011). Os polímeros cobrem uma ampla variedade

de materiais odontológicos, desde materiais de impressão até materiais usados em
procedimentos cirúrgicos, como suturas ou biomateriais à base de silicone usados na
reconstrução facial (ROMERO, 2009).
O polímero de Polietileno mais usado é o permeável, pois ele não degrada e
não reabsorve em extensão significativa. Sua vantagem é permitir o crescimento
interno vascular e de tecido mole após uma semana e crescimento interno ósseo após
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três semanas e reconstruções sobre e entre camadas de segmentos que não estejam

sujeitos a pressão. É caracterizado por ser não antigênico, antialérgico, não
absorvível, altamente estável, de fácil fixação e disponível em uma grande variedade
de formatos para a reconstrução malar, nasal, orbital, do mento e da mandíbula (MAIA,
2010; RAH, 2000). Já os polímeros Reabsorvíveis, o mais estudado é o tipo Lactosorb,
82% de ácido poli-L-lático (PLLA) e 18% de ácido poliglicólico (PGA). Ele perde sua
resistência de 3 a 4 meses e é reabsorvido durante 12 meses. Essa característica de
reabsorção intermediária permite a reabsorção por hidrólise e fagocitose. Esse
polímero promove uma fixação sólida que permite um restabelecimento ósseo
satisfatório com vantagem de ser degradado pelo corpo. Em comparação com o
titânio, as placas de polímeros eram significativamente mais espessas devido às
considerações de resistência e eram moldadas nos mesmos tamanhos e formas que
as placas de titânio (MAIA, 2010).
A baixa intensidade dos polímeros garantem a este material uma boa
adequação para procedimentos de substituição de tecidos moles da cavidade bucal.

As principais características desses polímeros são a alta ductilidade, boa
compatibilidade e resiliência, além de não serem susceptíveis ao processo corrosivo
(DANTAS, 2011). Baixas resistências mecânicas inerentes a esses materiais podem
ser melhoradas reforçando-os com fibras de carbono (ROMERO, 2019).

3.4 Cerâmicas
O primeiro uso de biomaterial cerâmico ocorreu em 1894, com Dreesman.
Conhecidos por serem de massa sólida, possuem como característica a baixa
ductilidade, devido suas ligações químicas iônicas e/ou covalentes. As cerâmicas se
apresentam como um material frágil e duro, que não resistem a altas cargas,
consequentemente são suscetíveis a rachaduras. Como são compostos inorgânicos
formados por elementos metálicos e não-metálicos (ROMERO, 2019).
As cerâmicas se destacam dos biomateriais metálicos e poliméricos por
apresentarem maior estabilidade química superficial. Há duas principais categorias de
cerâmicos: as cerâmicas estruturais (ou técnicas) e as resolvíveis ou solúveis.
Alumina e Zircônia são os dois principais exemplos da primeira classe, por possuírem
baixa reatividade química e resistência à corrosão, são insolúveis a água, suportam
altas temperaturas, baixo coeficiente de fricção, grande resistência ao desgaste e
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dureza. É possível classificar a zircônia e a alumina como biomateriais bioinertes, ou

seja, um material que não interage com seu meio, isto quer dizer que não provocam
resposta alguma do tecido. A Zircônia possui vantagens como resistência mecânica,
tenacidade à fratura, e uma maior resistência à flexão. Esteticamente a zircônia se
sobressai, detalhe importante já que as duas são amplamente usadas para confecção
de coroas unitárias, próteses fixas, inlays, onlays e facetas estéticas (SINHORETI,
2013). Como desvantagens a zircônia apresenta a rápida propagação de trincas,
baixa ductilidade e alta densidade (COSTABEBER, 2015).
A hidroxiapatita se trata de uma cerâmica bioativa que é utilizada na área
odontológica como material de revestimento de implantes metálicos ou no
preenchimento de cavidades ósseas. As aplicações incluem bolsas periodônticas ou
fraturas onde o preenchimento é necessário, permitindo a partir da osseointegração a
reestruturação óssea local. Parafusos, aplicados em implantes dentários, revestidos
com HAp, apresentam torque de remoção significativamente maior do que os de
titânio sem revestimento (VALENTE, 1999).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os aspectos observados durante a construção dessa revisão
pode-se concluir que os metais, em especial, Titânio e Ligas a Base de Titânio são os
mais utilizados na área médica e bucomaxilofacial, pois apresentam requisitos
necessários para reconstrução da face em traumas severos. Os polímeros no que lhe
concerne estão em grande número na área Odontológica, pois se encontram em
grande parte dos materiais, usados principalmente para substituição de tecidos moles.
Já as cerâmicas se destacam ao serem usadas na área estética, pois possuem alta
flexibilidade, além da Hidroxiapatita que estimula resposta tecidual.
Sendo assim, é correto afirmar que não há um material superior aos demais, e
sim um material que se enquadre melhor às especificidades de cada técnica e região

alvo. É importante salientar que os materiais são díspares desde sua fabricação até
sua incorporação ao organismo dos pacientes, então obviamente possuem diferentes
orientações de uso, que devem obrigatoriamente ser consideradas, pois, garantem
um melhor resultado.

Braz. Journal of Health Review, Ctba, v.4, n.4, p. 14562-14570 jul./aug. 2021 ISSN: 2525-3621

414

REFERÊNCIAS

BATH, Sujata V. Biomaterials. Nova Dheli, Índia: Narosa Publishing House, 2002.
181 p.
BHADURI, Sarit B.; BHADURI, Sutapa. Biomaterials for dental
apliccations. Biomedical Materials, Springer, Boston, Ma. 2009. v. 1, p. 295-326.
CAMPOS, Luis Eduardo JÚNIOR, Hernarndo. Valentim da Rocha; Osseointegração.
Ontem e Hoje. Perspectivas Futuras. REVISTA DA ACBO. v. 1, n. 2. Universidade
Federal Fluminense – FOUFF/NF. Nova Friburgo; Rio de Janeiro; 2012. Disponível
em: Osseointegração, Ontem e Hoje: Perspectivas Futuras | Campos. Acessado: 20
nov. 2021.
CECCONI, Bert T. et al Casting titanium partial denture frameworks: a radiographic
evaluation. The Journal Of Prosthetic Dentistry, [S.L.], v. 87, n. 3, p. 277-280, mar.
2002. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1067/mpr.2002.122275. Disponível em:
Casting titanium partial denture frameworks: A radiographic evaluation. Acesso em:
26 mar. 2021.
CHEUNG, Hoi-Yan; et al. A critical review on polymer-based bio-engineered
materials for scaffold development. Composites Part B: Engineering, [S.L.], v. 38, n.
3, p. 291-300, abr. 2007. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2006.06.014
COSTABEBER, Gabriel; BORTHOLIN, Renato de Camargo. Estudo sobre os
principais biomateriais utilizados atualmente e suas características. Instituto Federal
de Educação e Ciência e Tecnologia de São Paulo, 2015. Disponível em: Congresso
de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP - 2016 Acessado em: 20 nov. 2020
DANTAS, Talita Souza et al. Materiais de Enxerto Ósseo e suas Aplicações na
Odontologia. UNOPAR Cient Ciênc Biol Saúde 2011;13(2):131-5 131. Disponível
em: Materiais de Enxerto Ósseo e suas Aplicações na Odontologia Bone Graft
Materials and their Application in Dentistry. Acesso em: 9 out. 2020.
PRADO DA SILVA, Marcelo Henrique. 2006. Apostila de biomateriais. p. 1-6.
(Publicação Técnica). Disponível em: APOSTILA DE BIOMATERIAIS Acesso em: 8
ago. 2020.
DO NASCIMENTO, Priscila Soares. Biomateriais. Info escola. Disponível
em: https://www.infoescola.com/quimica/biomateriais/. Acesso em: 8 ago. 2020.

FRANCK, Felipe Calile; OLIVEIRA JUNIOR, Paulo Afonso de; VITALE, Marcelo;
PINO, Danilo Siqueira; DIAS, Francisco José de Nadai. Meios de fixação mais
utilizados em fraturas de ângulo mandibular. Revista Científica da FHO|UNIARARAS
v. 2, n. 1/ 2014. Disponível em: MEIOS DE FIXAÇA O MAIS UTILIZADOS EM
FRATURAS DE A NGULO MANDIBULAR. Acesso em 06, abril 2021
MAIA, Mário et al. Reconstrução da estrutura facial por biomateriais: revisão de
literatura. Rev. Bras. Cir. Plást. (Impr.), São Paulo, v. 25, n. 3, p. 566Braz. Journal of Health Review, Ctba, v.4, n.4, p. 14562-14570 jul./aug. 2021 ISSN: 2525-3621

415

572, Sept. 2010. Disponível em: Reconstrução da estrutura facial por biomateriais:
revisão de literatura https://doi.org/10.1590/S1983-51752010000300029. &nrm=iso>.
Acesso em: on 11 May 2021.
MENDES, Vanessa Cristina; Davies, John, E. Uma nova perspectiva sobre a biologia
da osseointegração. Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent. vol.70 no.2 São Paulo Abr./Jun.
2016. Disponível em: Uma nova perspectiva sobre a biologia da osseointegração.
Acesso em 10 Mai. 2021.
RAH, Dong Kyun. Art of replacing craniofacial bone defects. Yonsei Med J.
2001;41(6):756-65. Disponível em: Art of Replacing Craniofacial Bone Defects
Acesso em: 10, mai,2021.
SINHORETI, Mário Alexandre Coelho. VITTI, Rafael Pino Correr-Sobrinho, L.
Biomateriais na Odontologia: panorama atual e perspectivas futuras. In: Rev. Assoc.
Paul. Cir. Dent. vol.67 no.4 São Paulo 2013. Disponível em: Biomateriais na
Odontologia: panorama atual e perspectivas futuras Acesso em: 10, mai, 2021.
SUBA Csongor, VELICHelich Norbert , TURIuri Csaba , SZABÓzabó György.
Surface analysis methods of biomaterials used in oral surgery: literature review. J
Craniofac Surg 2005;16(1):31-6. Disponível em:Surface analysis methods of
biomaterials used in oral surgery: literature review Acesso em 10 Mai. 2021.
ROMERO, Guilherme, Carnielli ; TRINDADE, , Jéssica, Andrade. ASPECTOS DA
INTERAÇÃO BIOMATERIAL-TECIDO: UMA REVISÃO. Universidade Federal do
ABC. São Paulo, 2019. Disponível em: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
GUILHERME CARNIELLI ROMERO JÉSSICA ANDRADE TRINDADE - PDF
Download grátis Acesso em 10 de Mai. 2021
WULKAN, Marcelo; PARREIRA JR, José Gustavo; BOTTER, Denise Aparecida.
Epidemiologia do trauma facial. Rev. Assoc. Med. Bras., São Paulo, v. 51, n. 5, p.
290-295, Oct. 2005. Disponível em: Epidemiologia do trauma facial. Acesso em 06
Abr. 2021
VALENTE, Magali Campos; Síntese de hidroxiapatita e sua aplicação como
biomaterial. Tese apresentada como parte dos requisitos para obtenção do Grau de
Doutor em Ciências na Área de Tecnologia Nuclear-Aplicações. Autarquia Associada
à Universidade de São Paulo. São Paulo; 1999. Disponível em:
http://repositorio.ipen.br/bitstream/handle/123456789/10768/06773.pdf?sequence=1
Acesso em: 10, mai, 2021.

Braz. Journal of Health Review, Ctba, v.4, n.4, p. 14562-14570 jul./aug. 2021 ISSN: 2525-3621

416

CAPÍTULO 28
ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS INTERATIVAS DA WEB PARA
ORIENTAÇÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DA SAÚDE
Flora de Andrade Gandolfi, GANDOLFI FA – Faculdade de Medicina de São José
do Rio Preto
Marina Bragheto Oliveira, OLIVEIRA MB – Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto
Gabriel Andrey Ricci, RICCI GA União das Faculdades dos Grandes Lagos
João Marcelo Rondina, RONDINA JM– Faculdade de Medicina de São José do Rio
Preto
Rafael Lazzari De Marco, DE MARCO RF – Cirurgia Geral Hospital Santa Casa de
Misericórdia de São José do Rio Preto
Maria Beatriz Nanni Daniel, DANIEL MB – Dermatologia Hospial Universitário
Clementino Fraga Filho
RESUMO: O desenvolvimento de Tecnologias Interativas da Web (TIW), associado
às características da Geração Y e às extensas cargas horárias dos cursos das áreas
da saúde, demonstram a necessidade de mudanças no processo de ensinoaprendizagem no ensino superior. A utilização dessas tecnologias para orientação de
iniciação científica possibilita driblar os problemas de tempo e espaço impostos pelo
modelo tradicional presencial. Visando verificar os benefícios das TIW no processo de
comunicação e orientação às pesquisas acadêmicas, este estudo analisou a utilização
dos softwares Mendeley, Facebook e FAMERP Virtual por grupo de discentes de
iniciação científica dos cursos de Medicina e Enfermagem, da Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto. Foram levantadas referências bibliográficas relacionadas
ao tema, além de análise dos registros dos softwares escolhidos no modelo
computacional. Realizou-se uma análise quantitativa dos dados e calculou-se a
efetividade do modelo proposto a partir do coeficiente de interatividade. Os dados
encontrados corroboram os índices do coeficiente de efetividade avaliados,
identificando maior adesão ao software Facebook, grande utilidade na ferramenta
Mendeley para armazenamento e compartilhamento de textos científicos e
necessidades de reestruturação da proposta apresentada pela plataforma FAMERP
Virtual. Verificou-se, ainda, a importância da atuação do docente como fomentador
desse processo para integrar essas ferramentas na de orientação de iniciação
cientifica, de modo a facilitar o contato e a troca de informação entre orientando e
orientador. Sugere-se a continuidade das pesquisas e a necessidade de uma
avaliação dos participantes dessa, para identificar as razões para a maior efetividade
de uma ferramenta perante as outras no processo de orientação, auxiliando na
reformulação do modelo proposto, de modo a torná-lo mais efetivo e intuitivo, trazendo
máximos benefícios ao orientador e seus orientandos.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Interativas da Web; Redes Sociais; Saúde.
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1. INTRODUÇÃO
Tanto a comunidade médica docente, quanto os demais profissionais
envolvidos no processo educacional nas áreas da saúde, são vistos como produtores
e divulgadores de conhecimento, sendo, muitas vezes, considerados exemplos a
serem seguidos por seus alunos. Esses educadores devem estar sempre atualizados
e se valendo de diferentes canais de comunicação para a assimilação, troca e geração
do conhecimento, assim como ao incentivo à pesquisa (CAMARGO, ITO, 2012).
A convivência de diferentes gerações no ambiente educacional exige a
incorporação de inovações e a flexibilidade no manejo do processo educativo, assim
como do contato educador-educando. Os docentes devem superar a resistência às
mudanças e buscar, pormeio de feedback, encontrar um ponto de convergência que
maximize o processo de ensino-aprendizagem (VIEIRA, TAMOUSAUSKAS, 2013).
Uma dificuldade comum aos professores é entender as características únicas de
aprendizagem dessa nova geração de estudantes, o que torna necessário uma
revisão das estratégias de ensino usadas em sua educação.
Para que os futuros profissionais desenvolvam uma visão crítico-reflexiva e
adquiram preparação adequada para atuarem na área da saúde, é essencial que sua
formação acadêmica inclua, além do ensino, a pesquisa e a extensão (BHANA, 2014),
pois o discente que desenvolve pesquisas, com auxílio de um docente-pesquisador
capacitado para o processo de orientação de trabalhos científicos, é capaz de
aproximar o ensino da pesquisa e relacionar a teoria com a prática profissional
(SOUZA, NUNES, SILVEIRA, 2012).
Os currículos de medicina e demais cursos da área da saúde estão pautados
no ensino, enquanto a pesquisa e a extensão são áreas menos priorizadas, de modo
que o foco está no processo de ensino-aprendizagem sob o modelo de aulas teóricas
com cargas horárias excessivas. Em função do regime desse carga-horária
estipulado, torna-se difícil, em virtude das barreiras de tempo e espaço, conciliar
outras atividades, como o desenvolvimento de pesquisas (SOUZA, NUNES,
SILVEIRA, 2012).
Com a prática da iniciação científica, espera-se driblar os déficits curriculares
relacionados à pesquisa acadêmica ao estimular o seu desenvolvimento, permitindo
que os graduandos se sintam mais confortáveis e confiantes ao iniciarem suas
atividades na área de investigação científica como pesquisadores.
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Uma dificuldade enfrentada pelos professores que se dedicam à orientação de
trabalhos científicos é o suporte ao gerenciamento de tempo e esforços dos alunos,
dada a pouca carga horária disponível, nesse caso, em todos os envolvidos neste
processo. Sabe-se que a gerência do tempo, para ser efetiva, necessita de
planejamento, metas e prioridades (KLERK, BEHAN-DYE, 2014).
Uma das alternativas disponíveis para facilitar o gerenciamento do tempo na
iniciação científica, visando o aproveitamento efetivo e maior produtividade, é o uso
de tecnologias de domínio dos estudantes, como a internet e as redes sociais
(DOUGUER, EYYAN, MENEVIS, 2011; RUTH, PARASURAMAN, HOEFNAGELS
et al, 2013). Ao optar por essas tecnologias, o professor pode auxiliar o estudante
para administrar melhor o seu tempo e os processos de aprendizagem8, pois utiliza
recursos que os são familiares aos próprios alunos, como, por exemplo, o
compartilhamento de informações e arquivos; download e acesso a vídeos e
imagens; uso de conexões com amigos e especialistas em redes sociais e
comunicadores instantâneos; uso de buscadores de informação acadêmica;
dicionários eletrônicos; tradução de documentos escritos em outros idiomas;
consulta a bases de dados científicas, dentre outros (DOUGUER, EYYAN,
MENEVIS, 2011; CARLEDGE, MILLER, PHILLIPS, 2013).
Entretanto, os professores não possuem a mesma relação com as
tecnologias digitais que os estudantes. Os primeiros ainda se pautam pelo método
tradicional de ensino-aprendizagem (LEITE, CARLINI, RAMOS, 2010), enquanto os
jovens esperam que as tecnologias intrínsecas ao seu cotidiano estejam inseridas
nas suas práticas educacionais (WELLER, 2011). A necessidade de aproximar
gerações no ambiente acadêmico, com objetivo de facilitar e aprimorar as práticas
educacionais se dá em todas as frentes de atuação, ou seja, também nos processos
de orientação em pesquisa, com o objetivo de torná-los mais viáveis, efetivos,
atendendo as expectativas da geração de nativos digitais (CAMARGO, ITO, 2012;
BHANA, 2014; DOUGUER, EYYAN, MENEVIS, 2011; CARLEDGE, MILLER,
PHILLIPS, 2013).
É preciso que o professor saiba “como aproveitar o potencial destas
tecnologias de comunicação no contexto acadêmico” ( SIMÕES, GOUVEIA, 2009 ),
para que possa utilizá-las com efetividade. Uma forma de explorar todas as
potencialidades da internet, é, por exemplo, permitir aos alunos a colaboração e
participação efetiva na pesquisa e desenvolvimento de seu próprio conhecimento,
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por meio de relatos de experiências, resumos, resenhas, comentários, ou mesmo
de produção de material audiovisual, levando-os a tornarem-se protagonistas no
processo de construção e disseminação do conhecimento (SIMÕES, GOUVEIA,
2009; KLAMMA, MOHAMED, 2007; BHANA, 2014; DOUGUER, EYYAN, MENEVIS,
2011).
Enquanto o ambiente tradicional de ensino coloca o aluno na posição de
receptor de conteúdos, ao invés de incentivar a discussão e a problematização, a
internet e as redes sociais oferecem um razoável ambiente de interação e
produtividade, permitindo a comunicação entre as pessoas. A educação em rede
preconiza um modelo de ensino-aprendizagem colaborativo, estimulando o
desenvolvimento do potencial criativo de todos os envolvidos no processo educativo
(SIMÕES, GOUVEIA, 2009).
As redes sociais são um exemplo de Tecnologias Interativas da Web (TIW),
na qual grupos de sujeitos ou entidade que, motivados por interesses comuns e
afinidades, se conectam pela Internet, estabelecendo relações, como a de amizade,
cooperação, troca de informação e aprendizagem (CAMARGO, ITO, 2012;
RONDINA, BRAILE, 2008, RONDINA, 2012 ). Esses ambientes permitem que seus
usuários acessem e compartilhem conteúdos multimídia, enviem e-mails e
mensagens instantâneas, comentem blogs, leiam notícias, gerenciem eventos,
participem de fóruns de discussão, entre outras funções. A grande aceitação e
busca por esse tipo de ferramenta permite a adaptação para o processo de ensinoaprendizagem, atraindo interesse substancial entre os educadores (CAMARGO,
ITO, 2012). “A utilização de tecnologias interativas da web no Ensino Superior
promove a autonomia dos alunos, suas capacidades para trabalharem de forma
colaborativa e a eficácia pedagógica do processo de ensino-aprendizagem” (
SIMÕES, GOUVEIA, 2009 ) . Outros benefícios da utilização da TIW no processo
de aprendizagem consistem em oportunizar a interação entre os aprendizes,
possibilitando o controle do processo, pois permite ao aluno acessar o conteúdo a
qualquer

hora

e

em

qualquer

local,

facilitando

o

armazenamento

e

compartilhamento de dados e informações entre estudante e professor, ou outros
alunos, e agilizando a distribuição de conteúdos para vários indivíduos de uma só
vez (ISLAM, 2013; FOLSTEIN, 2010; STOEGER, DUAN, SCHIRNER, 2013).
Estudantes e professores devem conhecer as vantagens e limitações desses
círculos informacionais, em busca da máxima utilização das potencialidades
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oferecidas por essas TIW (SIMÕES, GOUVEIA, 2009; PALMEIRA, TENÓRIO,
LOPES, 2005).
Estão disponíveis diversas categorias de tecnologias síncronas e
assíncronas da Web, com potencial valor para a utilização em orientação científica
e ensino em cursos de graduação. As tecnologias síncronas permitem uma
interação simultânea entre os participantes do processo, neste caso, orientando e
orientadores, sendo os exemplos de tecnologias interativas da Web mais
relevantes. Com essas características, temos o chat, o comunicador instantâneo e
a videoconferência. Em contrapartida, as interações realizadas entre o docente e o
graduando, por meio de tecnologias assíncronas, acontecem de modo descontínuo
ao longo do tempo. Ou seja, são realizadas em tempos diferentes entre ambos os
participantes do processo de comunicação. O orientador pode deixar um recado ou
texto para leitura durante a noite numa mensagem de correio eletrônico e o
orientando pode acessá-lo no dia seguinte. São exemplos destas tecnologias o
blog, o micro blog, o vlog, o wiki, o podcast, os fóruns de discussão e o RSS Feeds
(RONDINA, 2012).
Diante dos benefícios das TIW aplicáveis ao processo de ensinoaprendizagem apresentados anteriormente, questionou-se a aplicabilidade dessas
ferramentas no meio acadêmico para auxiliar o processo de orientação de
pesquisas de iniciação científica. Considerando-se as limitações dos professores e
estudantes, que limitam a realização da pesquisa acadêmica, contrapostas à
importância de estimular o seu desenvolvimento, associados à disponibilidade de
tecnologias que facilitem esse processo, identificou-se a necessidade de estudar
um modelo de utilização de TIW que auxilie no processo de orientação em iniciação
científica.
O presente estudo teve como objetivo analisar a utilização de Tecnologias
Interativas da Web no processo de orientação de pesquisas de iniciação científica
na comunidade discente da área da saúde da Faculdade de Medicina de São José
do Rio Preto - FAMERP. O artigo encontra-se organizado da seguinte maneira: na
seção 2 são apresentadas as metodologias utilizadas na pesquisa, com destaque
para o índice “potencial de proximidade” e as tecnologias que serviram de material
para a investigação: Facebook, Mendeley e FAMERP Virtual. A seção 3 são
detalhados e discutidos os resultados obtidos pela análise dos dados utilizando-se
a estatística descritiva. Por fim, na seção 4, são abordadas as conclusões e
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recomendações de trabalhos futuros.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho consistiu em uma mescla entre estudo de caso ( YIN, 2010 ) e
pesquisa participante ( THIOLLENT, 2011 ) . A pesquisa, do tipo descritiva, estudou
as características de um grupo de 14 graduandos dos cursos de Medicina e
Enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP,
durante o desenvolvimento de projetos de iniciação científica na área de informática
da saúde. Diante das principais ferramentas interativas da Web adaptáveis ao
processo de ensino-aprendizagem, foram selecionadas três TIW para utilização no
modelo estudado de orientação de iniciação científica, aqui proposta: o Facebook,
o Mendeley e a FAMERP Virtual. Por meio destas, orientados e orientador se
comunicaram, a fim de desenvolverem todo o processo de orientação das
pesquisas. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, relacionadas ao tema
estudado, assim como o levantamento de dados em campo (GIL, 2010), obtidos
dentro dos registros dos softwares escolhidos no modelo computacional para a
orientação de iniciação científica. Foi obtida aprovação do CEP (Número CAAE:
16914813.1.0000.5415) e autorização dos alunos de iniciação científica do grupo
estudado, por meio de termo de consentimento livre e esclarecido.
Os dados foram tratados de forma quantitativa e a efetividade da proposta
apresentada foi medida a partir do coeficiente de interatividade. Utilizou-se u índice
conhecido como Potencial de Proximidade (PP) (TORI, 2010), que possibilita
análise, comparação e classificação de atividades e programas de aprendizagem
em função da distância espacial e transacional (MOORE, KEARSLEY, 2007) em
cada uma das três relações: aluno-professor, aluno-aluno e aluno-conteúdo.
O índice PP é um número real pertencente ao intervalo que vai de 0 (potencial
nulo de proximidade) a 1 (máximo potencial de proximidade), que foi utilizado com
objetivo de comparar diferentes atividades de orientação de iniciação científica que
são realizadas à distância, por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem ou das
tecnologias interativas da web. A equação 1, índice de potencial de proximidade,
representa a abstração deste modelo.

(1)
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Onde:

PP é o valor do índice de potencial de proximidade, P é a proximidade alunoprofessor, A é a proximidade aluno-aluno e C é a proximidade aluno-conteúdo.
Os valores dos índices de potencial de proximidade P, A e C podem ser
números reais entre 0 e 7 e são calculados pelas equações 2, 3 e 4.
P = 4 Ip + 2 Tp + Ep

(2)

A = 4 Ia + 2 Ta + Ea

(3)

C = 4 Ic + 2 Tc + Ec

(4)

Onde:
I é a proximidade Interativa, T é a proximidade Temporal e E é a proximidade
Espacial. Os valores de I, T e E podem assumir valores reais entre 0 (distante ou
inexistente) e 1 (próximo ou presente)
Suponha que o orientador escolha a tecnologia interativa “chat via internet”,
usando este software de comunicação para uma atividade com dez alunos e um tutor,
na discussão de artigos usados numa determinada pesquisa. O índice PP seria

calculado da seguinte forma: Dados P = 6; A= 6; C=0

= 0,85
Pode-se avaliar que essa tecnologia usada na atividade apresenta uma
razoável proximidade entre aluno, professor e conteúdo.
Considerou-se o índice PP como métrica para avaliar o grau de interação das
tecnologias utilizadas na orientação da iniciação científica (Facebook, Mendeley e
FAMERP Virtual) entre os participantes (professores, estudantes e conteúdo) e sua
eficiência, na redução da distância transacional e consequente aumento da
aprendizagem dos envolvidos.

2.1 Facebook

O Facebook é uma mídia social de grande popularidade entre a geração Y, ou
seja, grande parte dos atuais estudantes universitários, pois apresenta atributos como
gratuidade, facilidade de acesso, informalidade, possibilidade de colaboração e
construção de conteúdo pelos seus usuários, criação de grupos com interesses em
comum, acessibilidade aos dados de todos os seus membros. Deste modo, tornou-se
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uma ferramenta de ensino atraente aos docentes. Para tal, é necessário investigar

estratégias específicas para a utilização dessa rede social com fins educacionais
(CAIN, POLICASTRI, 2011).
Para estudar o processo de orientação à distância por meio dessa ferramenta,
foi criado, no Facebook, um grupo fechado de usuários, administrado pelo orientador
desta pesquisa. Cada um dos 14 alunos estudados, com projetos ou pesquisas em
desenvolvimentos, foi inserido no grupo. Os membros do grupo foram informados de
que a ferramenta seria utilizada entre os membros de modo informal, com o objetivo
de trocar informações, divulgar notícias e eventos referentes aos temas pesquisados,
ou seja, informática em saúde.
É importante destacar que o grupo iniciou suas atividades em janeiro de 2013,
quando os alunos iniciaram a elaboração dos projetos da pesquisa de Iniciação
Científica. Os dados coletados nesse software, compreendem o período do início de
janeiro de 2013 até o final fevereiro de 2014.

2.2 FAMERP Virtual
Trata-se de uma ferramenta que consiste em uma plataforma computacional com
objetivo de integrar diversas tecnologias da informação, além de apoiar o ensino, por
meio de ambientes virtuais de aprendizagem e tecnologias interativas disponíveis para
uso na internet (RONDINA, 2012).
Para a utilização dessa plataforma no processo de orientação em pesquisa, os dez
alunos de Iniciação Científica com projetos em andamento receberam uma conta
atualizada na Famerp Virtual e foram adicionados pelo orientador em um dos três
grupos temáticos disponíveis (Tecnologias Interativas da Web, Prontuário Eletrônico
do Paciente e Cyberbulling), de acordo com as pesquisas realizadas por cada
orientando. O docente permaneceu inserido em todos os três grupos. O acesso dos
usuários foi restrito aos seus grupos, de modo que a interação se dava entre
orientando-orientador e demais membros do grupo temático. Essa ferramenta foi
selecionada com o intuito de ser a principal ferramenta para a execução da pesquisa,
por meio da qual foram divulgadas vídeo-aulas e documentos, agendamento de
reuniões, fórum de discussão, além de serem realizadas atividades referentes à
pesquisa e às entregas dos relatórios de atividades mensais.
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2.3 Mendeley
Um software gratuito de grande alcance, que atua como gerenciador de referências
acadêmicas e rede social, destinado a estudantes e pesquisadores de diversas áreas,
em maioria usuários das áreas de Ciências Biológicas e Medicina( HICKS, 2011; THE
GLOBAL RESEARCH REPORT, 2012 ). Possibilita a busca e o compartilhamento de
conteúdos e contatos relacionados à pesquisa, a criação uma biblioteca acadêmica
pessoal, o acesso à distância, a citação de artigos e anotação em arquivos de formato
PDF. Um sistema identifica os temas buscados e indica artigos relevantes que ainda
não constam em sua biblioteca pessoal. O Mendeley reconhece elementos de
diversas bases de dados como, por exemplo, Pubmed e Science Direct, capturando
citações, resumos ou artigos completos (HICKS, 2011; SINGH, 2010; HULL,
PETTIFER, KELL, 2008).
Para a análise da utilização dessa ferramenta pelo grupo estudado, solicitou-se a
cada um dos 10 alunos com pesquisas em andamento que criassem uma conta no
Mendeley. Tendo em vista que essa ferramenta permite apenas 3 usuários por grupo,
capazes de compartilhar informações e documentos entre si, cada orientando foi
adicionado a um grupo criado pelo orientador, de acordo com o tema estudo, em
alguns casos, foi possível agrupar 2 orientandos em um mesmo grupo temático, sendo
criados 8 grupos referentes às seguintes linhas de pesquisa: TIW, PEP, Aplicativos
para dispositivos móveis e cyberbulling. Foi estabelecido que os graduandos
incluíssem os artigos coletados nos seus respectivos grupos, de modo a construir um
banco de textos científicos e permitir o compartilhamento desses documentos entre o
discente e docente, assim como com os demais membros dos grupos.
Nesse processo, a função do orientador, como membro em todos os grupos, foi a
de mediar a distribuição de arquivos entre os orientados dos diferentes grupos sempre
que necessário. A partir da conta do orientador, foi possível acessar todos os dados
compartilhados entre os orientandos, além de permitir o envio de novos documentos
entre os grupos e os alunos.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados referentes à utilização de tecnologias interativas da Web no processo
de orientação de pesquisas de iniciação científica, obtidos a partir dos registros dos
425

softwares escolhidos no modelo computacional para a orientação de iniciação
científica, como descrito na sessão anterior, serão apresentados em tabelas e figuras,
e discutidos a seguir. Os diagramas RDA serão representados e índices de Potencial
de Proximidade apresentados, a fim de medir a eficiência do processo avaliado e
compará-los aos dados coletados.
Inicialmente, serão apresentados os dados referentes ao software Facebook.
A Tabela 1 apresenta os valores de interação total, interação por postagem, interação
por comentários e interação por curtir de cada sujeito analisado, coletados no software
Facebook.
A partir da Tabela 1 é possível verificar as características gerais da amostra
avaliada. Verificam-se valores máximos e mínimos distantes, com relação aos
diferentes tipos de interação que a ferramenta disponibiliza. Isso é visível nos valores
de desvio padrão apresentados para os dados analisados.
Todas as formas de interação apresentaram uma grande discrepância com
relação a sua utilização. É importante destacar, que, dentre as três formas de
interação avaliadas nesse software, a postagem apresentou o maior desvio padrão,
na qual se verificou desde sua grande utilização, 432 postagens, até a total ausência
de interação por meio desse dispositivo. Enquanto a média aritmética consiste em
33,5 postagens, a mediana apresenta valor de 1 postagem por indivíduo. A opção
curtir apresentou o menor desvio padrão demonstrando uma utilização mais regular
dessa forma de interação, quando comparada às outras duas formas. Na Figura 1, é
possível visualizar as diferentes participações dos sujeitos da pesquisa, quanto ao tipo
de interação no grupo do Facebook, durante os meses de janeiro de 2013 e fevereiro
de 2014. Nessa figura percebe-se a participação ativa de alguns usuários, enquanto
outros interagem de forma discreta. Verifica-se que apenas um dos participantes (#7)
do grupo, relaciona-se prioritariamente por meio de postagens e comentários, sendo
o sujeito com maior interação total (964), enquanto os demais utilizam a opção curtir
com maior frequência e a opção postagem com menor frequência. Em contrapartida,
o usuário #4, apresentou a menor interação total, com 20 participações no grupo ao
longo do estudo. Com relação à estatística descritiva, referente à utilização do
Facebook por mês de análise, ou seja, 14 meses compreendidos entre janeiro de 2013
e fevereiro de 2014, constatou-se, na interação do tipo postagem, um menor desvio
padrão (20,74) e menor variância (430,12), quando comparada as demais. Nessa
interação ocorreu um máximo de 72 e um mínimo de 4 postagens em 1 único mês. A
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interação por comentários apresentou desvio padrão de 48,22 e variância de 2325,10,
visto que em fevereiro de 2014 foram feitos apenas 2 comentários, enquanto no mês
de setembro de 2013 foram feitos 179 comentários. Quanto à opção curtir, verificouse o maior desvio padrão (68,85) e a maior variância (4740,38), uma vez que o mês
de fevereiro de 2014 apresentou apenas 9 curtidas, opondo-se ao mês de outubro de
2013, com 227 curtidas.
Na Figura 2 estão representados os 3 tipos de interação analisados em cada
um dos 14 meses da avaliação, nos quais observa-se que não há um padrão definido
de distribuição quanto aos tipos de interação por mês do ano, apresentando uma
característica oscilatória ao longo dos meses. Em todos os meses, o maior tipo de
interação se deu por curtida. Nos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2013, bem
como janeiro e fevereiro de 2014, a postagem foi a segunda opção mais utilizada,
enquanto nos demais meses esse foi o terceiro dispositivo mais utilizado. Setembro
de 2013 foi o mês de maior interação total (472), enquanto fevereiro de 2014
apresentou a menor interação (15). Verifica-se que quanto mais postagens, maior a
interação pelas outras opções, demonstrando a necessidade de fomentar o ambiente
com informações para estimular a interação entre seus membros.
A Figura 3 permite verificar a utilização total de cada forma de interação do
grupo do Facebook, ao longo de todo o período estudado. Nesse gráfico identifica-se
como interação predominante a opção curtir, contabilizando 1331 curtidas em 14
meses, representando 54% da interação total. O comentário, segunda opção de maior
escolha, apresentou 683 inserções, ou seja, 27% do total. Por fim, a postagem
mostrou-se a opção menos escolhida para interação no Grupo do Facebook
analisado, com apenas 469 postagens durante os 14 meses analisados, compondo
19% das interações totais.
Verificou-se, ainda, mediante observação, que a escolha de um grupo fechado
garantiu a privacidade e controle do conteúdo compartilhado, bem como dos seus
participantes, facilitando o processo de comunicação e garantindo um ambiente mais
seguro e convidativo à interação, assim como identificado em estudos prévios
(DIVALL, KIRWIN, 2012) . Observou-se, também, que o Facebook permitiu notificar
mais orientandos em menos tempos, do que outros modos de comunicação
usualmente utilizados, obtendo um maior número de respostas e de modo mais rápido
e ágil, visto que grande parte dos estudantes permanece conectado a essa ferramenta
por longos períodos no dia (HEMPEL, NEEF, ROTZOLL, 2013).
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A seguir, serão apresentados e discutidos os dados referentes ao software
Mendeley. A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva referente aos dados coletados
no Mendeley, ou seja, referente ao total de artigos científicos armazenados na
biblioteca digital de cada um dos 8 grupos analisados.
Os grupos apresentaram alto desvio padrão (42,4) com relação ao número de
artigos armazenados. Verifica-se a acentuada distância entre os valores máximo e
mínimo identificados. Enquanto um único grupo guardou arquivou 129 textos
científicos na biblioteca digital, outro armazenou apenas 6 artigos nessa ferramenta.
Enquanto a média aritmética de artigos armazenados foi de 37,4 arquivos por grupos,
a mediana foi de apenas 20,5 documentos. A figura 4 representa a quantidade total
de documentos colecionados nesse software em cada um dos 8 grupos, assim como
o total de usuários inseridos em cada grupo temático.
Os 8 grupos avaliados, montaram um banco de dados on-line que totalizou 299
artigos científicos. A Figura 4 permite identificar que não há relação direta entre
número de membros dos grupos e a quantidade de arquivos armazenados, ou seja,
não necessariamente os grupos com mais integrantes arquivaram mais documento.
Lembrando que o orientador está presente como membro em todos os 8 grupos,
observamos que o grupo 1 com o orientador e 1 orientando armazenou 129 artigos
científicos, o grupo 7, também com 2 membros, utilizou a ferramenta para arquivar
apenas 6 arquivos. Em contrapartida, o grupo 2, com 2 orientandos além do orientador
levou ao Mendeley 73 documentos, enquanto o grupo 5, de 3 usuários, concentrou 19
textos científicos nessa ferramenta.
Para alunos de graduação, essa ferramenta se mostra útil pela facilidade de
manuseio e acesso ao conhecimento, favorecendo e complementando o processo
daqueles que estão se iniciando no mundo da pesquisa acadêmica (HICKS, 2011).
Esse fato pode ser verificado pelo resultado obtido nesta pesquisa na qual, em média,
os graduandos analisados armazenaram 29,9 artigos científicos por meio dessa
ferramenta. Segundo o Relatório de Pesquisa Global do Mendeley de 2012, em média,
cada pesquisador adiciona 142, artigos científicos à sua biblioteca pessoal,
selecionados por meio desse software. Portanto, verificamos um número bem inferior
de arquivos armazenados nos grupos estudados. Porém, é valido destacar que a
amostra estudada se restringe a alunos de graduação, em processo de
desenvolvimento de iniciação científica, enquanto que os valores apresentados no
relatório consideram grandes pesquisadores, professores universitários e pós428

graduandos, ou seja, profissionais diretamente ligados à área da pesquisa e que
possuem maior conhecimento, dedicação e habilidade nessa área.
As bibliotecas digitais são concebidas com funções integradas, personalizadas,
acessíveis e sociáveis, auxiliando o contato, compartilhamento e gerenciamento de
artigos científicos entre usuários de interesses semelhantes (SINGH, 2010; HULL,
PETTIFER, KELL, 2008). Por ser gratuito e não vinculado a instituições de ensino e
pesquisa, essa ferramenta, bem como seus similares, são extremamente populares
entre os professores e alunos de pós-graduação, com tendência de expansão para os
próximos anos entre cientistas e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento
(HICKS, 2011; SINGH, 2010).
Diante de tantos benefícios disponibilizados no Mendeley, é importante
salientar que existem aspectos a serem melhorados. O espaço disponível por usuário
é limitado em 500 MB, os grupos podem conter no máximo três membros e o programa
não reconhece alguns formatos de arquivos básicos, como, por exemplo, o Word e o
PowerPoint. Questões como privacidade, identidade e potencial conflito com direitos
autorais devem ser discutidos, ainda que esses problemas estejam presentes em
muitos meios de disseminação de documentos na web, como as próprias contas de
correio eletrônico (HICKS, 2011; HULL, PETTIFER, KELL, 2008).
Diante de todos os prós e contras apresentados, esse software se mostrou uma
ferramenta produtiva que atua como biblioteca digital acessível e personalizada,
permitindo a integração entre usuários, sendo útil para acadêmicos e processos de
orientação de pesquisas. Ainda que, conforme os dados, os orientandos tenham
apresentado diferentes graus de utilização dessa plataforma, conseguiu-se otimizar o
armazenamento de textos e montar um banco de dados relevante para atuais e futuras
pesquisas.
A seguir, serão apresentados e discutidos os dados referentes à utilização da
plataforma FAMERP Virtual.
Na Tabela 3, é possível visualizar os valores referentes à estatística descritiva
da intensidade de interação de cada um dos 3 grupos estudados nessa ferramenta.
Todas as formas de interação apresentaram uma baixa utilização quando comparadas
às outras TIW analisadas. É importante destacar que, dentre as três formas de
interação avaliadas nesse software, a interação por acesso ao conteúdo
disponibilizado apresentou a maior variância e desvio padrão. Por outro lado, a
entrega de relatório se mostrou a interação mais consistente dentro dessa ferramenta,
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ainda que o número máximo de relatórios mensais entregues por grupo, no período
de setembro de 2013 a março de 2014, tenha sido de 7 e o mínimo de 3. A interação
por participação nas atividades propostas apresentou a menor adesão, quando
comparada às outras duas formas, pois apenas 1 grupo aderiu as atividades
propostas, levando à interação.
A Figura 5 apresenta o número total de membros por grupo temático, bem como
o número total de cada tipo de interação. Nessa imagem é possível identificar que o
grupo com o maior número de membros (PEP) foi o mais ativo quanto ao acesso e
participação em atividades, relacionando-se por meio dos três tipos de interação
propostos. Em contrapartida, os membros dos grupos TIW e Cyber não se envolveram
com nenhuma das atividades propostas. Os membros do TIW entregaram o maior
número de relatórios mensais, enquanto os membros do grupo Cyber acessaram
menos a plataforma.
Com relação à participação individual de cada um dos 10 orientados estudados
nessa ferramenta, verificou-se, por meio dos valores obtidos na análise estatística
descritiva, uma interação total bastante discrepante, uma vez que o menor número de
interação por indivíduo foi 1 e o maior 22, sendo o desvio padrão de 6,98 e a variância
de 48,47. A Figura 6, corrobora os dados apresentados acima, pois apresenta o
número de atuações de cada sujeito estudado nessa plataforma, por tipo de interação
proposto. Apenas dois sujeitos (#5 e #6) comunicaram-se nessa plataforma por meio
dos três tipos de interação ofertados, ou seja, as atividades propostas, a entrega de
relatórios mensais e o acesso aos conteúdos disponibilizados. É possível verificar,
também, que apenas metade (5) dos orientados entregou os relatórios mensais e 4
dos 10 participantes interagiram exclusivamente por meio do conteúdo, acessando
menos de 5 vezes a plataforma ao longo dos 7 meses analisados. Portanto, verificouse que as expectativas quanto à utilização dessa plataforma como principal
ferramenta para o processo de orientação e desenvolvimento das pesquisas não
foram atingidas, visto a baixa adesão dos alunos a esse ambiente virtual de
aprendizagem. Na tentativa de compreender tais achados, algumas hipóteses foram
levantadas levando-se em consideração resultados semelhantes em outras pesquisas
(KING, GREIDANUS, CARBONARO, 2009). Dentre elas temos uma interface pouco
intuitiva, ausência de um treinamento prévio para estabelecer as formas de utilização
da ferramenta e uma plataforma não integrada a outros ambientes virtuais informais.
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O esclarecimento inicial das formas de interações, objetivos e regras referentes
a utilização das três ferramentas (Facebook, Mendeley e FAMERP Virtual), foram
disponibilizados na FAMERP Virtual por meio de vídeo-aulas e tutoriais. Entretanto,
verificou-se que nem todos os usuários acessaram tal material, justificando a não
utilização adequada dos softwares ao longo deste estudo. Percebe-se a necessidade
de cuidado e preparação ao utilizar tecnologias de caráter informal em âmbito
educacional, a fim de facilitar a adesão e utilização pelos estudantes (KING,
GREIDANUS, CARBONARO, 2009).
Por fim apresentamos o diagrama de Relações de Distância na Aprendizagem
(RDA), bem como o índice PP calculado com base nos dados descritos acima.
Para melhor compreender as relações existentes no processo de ensinoaprendizagem à distância, é importante considerar as interações existentes entre
professor e aluno, aluno e aluno, assim como o aluno e o conteúdo. O diagrama RDA
é uma forma de representação gráfica útil, sintética e didática de apresentar essas
relações existentes no processo de ensino (TORI, 2010).
A Figura 7 apresenta o diagrama RDA que descreve as relações existentes no
processo de orientação de iniciação científica, estabelecidos por meio das TIW
propostas. Neste cenário de ensino, a interatividade de um aluno ocorreu de forma
assíncrona com os demais estudantes (E), o professor (P) e o conteúdo (C), dentro
de um espaço virtual compartilhado, sendo o conteúdo distribuído nas diferentes
tecnologias interativas em diversos formatos como, por exemplo, vídeo-aulas, textos,
imagens, dentre outros.
O diagrama RDA apresentado acima auxiliou no entendimento das relações
estabelecidas no processo de ensino-aprendizagem analisadas, permitindo estimar
valores para o cálculo do potencial de proximidade com base nos dados coletados e
apresentados anteriormente, bem como na análise do orientador estudado nesta
pesquisa, referentes à utilização das ferramentas. Pois, para o cálculo do Índice PP
“Os pesos ‘q’ precisam ser calibrados de acordo com a experiência acumulada. ”
(TORI, 2010). Assim sendo, foram obtidos os índices apresentados na tabela 4.
Portanto, verificou-se que dentre as TIW selecionadas para estudos, o
Facebook mostrou ser a ferramenta mais eficiente quanto a capacidade de promover
interação entre seus usuários no processo de desenvolvimento de pesquisas
acadêmicas. Em seguida, temos o Mendeley como ferramenta de interatividade
intermediária, e, por fim, a FAMERP Virtual sendo a ferramenta de menor eficiência
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no processo de interação entre os sujeitos da pesquisa. Assim, os índices PP obtidos
corroboram os dados quantitativos de utilização das ferramentas apresentados
anteriormente.
O ensino on-line pode fornecer diversos recursos para melhorar a
aprendizagem dos alunos, mas, para tal, os alunos devem ter a percepção de
utilidade, ou seja, devem acreditar que esse sistema aprimora sua aprendizagem e
aumenta seu controle sobre o processo de ensino, pois assim eles estão mais
propensos a usar o sistema para seu processo de ensino-aprendizagem. A sensação
de facilidade de uso, isto é, um software de utilização intuitiva, que não demande
domínio aprofundado sobre computação e capaz de centralização de funções é
essencial, visto que a dificuldade inicial em lidar com a plataforma, encontrar tópicos
e atividades influencia na adesão ao modelo de ensino proposto (ISLAM, 2013;
STOEGER, DUAN, SCHIRNER, 2013; KING, GREIDANUS, CARBONARO, 2009).
Estas constatações confirmam os dados encontrados na pesquisa, uma vez que o
Facebook, uma ferramenta de maior domínio dos estudantes e que oferece mais
funções para suas atividades diárias, apresentou mais efetividade no processo de
orientação de iniciação científica, do que o Mendeley ou a Famerp Virtual, softwares
menos intuitivos e de utilização restrita às atividades de desenvolvimento das
pesquisas acadêmicas.
O professor, ao adotar as TIW no processo de orientação, deve certificar-se de
que o aluno terá acesso às ferramentas necessárias para a utilização dessas
tecnologias. Assim sendo, deve utilizar-se de modelos computacionais eficazes,
desenvolvendo habilidades que o tornem capaz de incluir todo o grupo no processo
de ensino-aprendizagem, estimulando o senso de comunidade e a troca de
conhecimento entre os participantes, além de estimular discussões aprofundadas
sobre o tema estudado, além de estar preparado e disponível para auxiliar os
estudantes em seus questionamentos. Espera-se que o professor, como tutor do
processo, estabeleça, desde o início das atividades, as regras para a utilização das
TIW e as metas a serem atingidas, de modo a fornecer uma orientação clara e um
apoio aos aspectos técnicos do ambiente virtual de aprendizagem (FOLSTEIN, 2010;
STOEGER, DUAN, SCHIRNER, 2013).
O estudante com elevado autoconceito, isto é, percepção individual baseada
nas experiências de vida e interações com o mundo, apresenta menor sensação de
isolamento e maiores níveis de satisfação, e, consequentemente, maior facilidade e
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persistência relacionadas aos desafios impostos pelos estudos. Portanto, cabe ao
educador, identificar e buscar formas de estimular os alunos com baixo autoconceito,
mesmo diante das barreiras de tempo e espaço estabelecido pela utilização das TIW
no processo de ensino-aprendizagem (ZHAN, MEI, 2013).
A presença social, capacidade do aluno se relacionar social e emocionalmente
junto a um grupo de estudantes, tende a ser maior em ambientes reais de
aprendizagem quando comparada aos ambientes virtuais. Por isso, a presença social
deve ser estimulada, por exemplo, por meio da utilização de fotos pessoais em perfis
dos

usuários

dos

softwares

e

promovendo

discussão

e/ou

reunião

por

videoconferência (ZHAN, MEI, 2013). No presente estudo, a presença social foi
estimulada por meio do orientador, ao solicitar que seus orientados criassem perfis
completos com fotos pessoais, já as videoconferências não foram realizadas por
dificuldade de um horário comum a todos os orientandos ou parte deles. É importante
destacar, que mesmo diante da solicitação do orientador, nem todos os participantes
cumpriram esse pré-requisito. Essa desmotivação e não adesão às atividades
propostas, identificadas na pesquisa, pode ser decorrente da sensação de isolamento
on-line, como citado acima.
Os dados obtidos demonstram que a maior parte dos usuários avaliados, atuou
prioritariamente como observador passivo, demonstrando a necessidade de novas
estratégias para incentivar os alunos a serem mais interativos. A atuação do
orientador é de fundamental importância, pois ele é capaz de estimular e motivar seus
orientados a utilizarem as ferramentas propostas, obtendo o máximo benefício
disponibilizado por elas (DIVALL, KIRWIN, 2012). Assim, é necessário que os
docentes estejam familiarizados com as tecnologias disponíveis, capazes de serem
utilizadas no processo de orientação em pesquisa e aprimorem seus conhecimentos
com relação a elas (KING, GREIDANUS, CARBONARO, 2009). Este estudo buscou
levantar e testar, dentre a grande variedade de mídias existentes e aplicáveis ao
processo educativo, àquelas que mostraram maior potencial diante do objetivo de
utilização, de modo a guiar futuros processos de orientação de iniciação científica com
base em TIW.
Ainda que estudos comprovem que muitos estudantes não gostam de associar
ambientes sociais informais, como o Facebook, aos educacionais, por questões
relacionadas à privacidade e imposição de uma interação social inicialmente não
planejada pelos alunos (CAIN, POLICASTRI, 2011), nossos achados, assim como em
433

estudos anteriores (DIVALL, KIRWIN, 2012; WANG, SANDHU, WITTICHI, 2012),
demonstraram que a integração da orientação com a rede social mais utilizada pelos
estudantes, o Facebook, apresentou a maior eficácia como ferramenta destinada ao
processo de orientação de iniciação científica, avaliada por meio da interação.
Conclui-se, portanto, que os alunos se mostraram mais propensos a interagirem com
conteúdo postado no Facebook do que com aqueles disponibilizados em uma
plataforma educacional exclusiva, vinculados a instituição de ensino, nesse caso a
FAMERP Virtual. Para aqueles que não possuem afinidade com o Facebook, a criação
de uma página e grupo nessa ferramenta pode demandar inicialmente mais tempo e
dedicação do docente envolvido (DIVALL, KIRWIN, 2012).

4. CONCLUSÃO
A iniciação científica permite ao estudante desenvolver projetos de pesquisa que
complementarão sua formação acadêmica, além de estimular o seu pensamento
crítico, uma característica essencial para todo profissional.
Entretanto, a falta de tempo e dificuldade na organização das atividades não
estimulam a adesão dos acadêmicos nesse importante elemento de sua educação.
Os professores também necessitam adaptar-se a essa nova geração de estudantes e
alterar as estratégias de ensino usadas em sua educação.
A utilização das TIW pode aumentar o interesse e produtividade dos envolvidos na
iniciação científica, visto o grande domínio dessas tecnologias, por parte dos
estudantes universitários. Este estudo apresentou análise sobre a efetividade da
utilização de TIW na orientação da pesquisa.
Os resultados identificaram maior adesão dos participantes ao Facebook, que
apresentou o valor máximo do índice de interatividade PP igual a 1. Verificou-se que
o Mendeley, utilizado para armazenamento e compartilhamento de referências
bibliográficas, é efetivo na interação entre os usuários, com o valor de 0,84, no índice
Potencial da Proximidade.
Percebeu-se a necessidade de reestruturação da proposta apresentada pela
plataforma FAMERP Virtual, de modo a deixá-la mais interativa, pois seu índice PP
ficou abaixo dos resultados apresentados pelo Facebook e Mendeley, com apenas
0,68. Das três ferramentas é a que apresenta a menor proximidade e interação entre
o orientador e os estudantes.
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Podemos concluir que todas as três TIW analisadas, Facebook, Mendeley e
FAMERP Virtual, promovem uma interação adequada entre professor e estudantes e
podem ser consideras alternativas efetivas para a orientação da iniciação cientifica.

5. TRABALHOS FUTUROS
Este estudo não esgota o tema, pois apresenta novos questionamentos para
investigação de assuntos relacionados a ele. Uma proposta seria a avaliação dos
participantes da pesquisa, assim como do orientador, por meio de questionário ou
entrevista poderiam esclarecer as causas que levaram aos resultados identificados,
auxiliando na reformulação das TIW utilizadas, de modo a obter melhores resultados.
Um outro estudo, para continuidade das pesquisas deste tema, seria a busca
mais aprofundada das razões pelas quais algumas ferramentas se mostraram mais
efetivas no processo de orientação do que outras, permitindo, assim, a proposição de
um modelo computacional ideal, destinado à orientação de iniciação científica,
trazendo máximos benefícios ao orientador e seus orientandos. Poderão ser incluídas
nesse estudo outras TIW, como o Twitter e o Whatsapp, ambos de uso comum a
maioria dos estudantes. Um acréscimo de uma ferramenta mais sofisticada, para
gerenciamento de projetos, como, por exemplo, o Basecamp, pode ser considerada.
Uma pesquisa relevante seria a análise de dois ou mais conjuntos de TIW
combinadas para a orientação da iniciação científica, utilizando uma metodologia que
permitisse comparar o desempenho de ambos. A partir dos resultados obtidos nesse
estudo, um modelo computacional pode ser proposto como mais efetivo em relação a
outro, na busca de melhores resultados de aprendizagem.
Uma outra investigação poderá ser a análise do impacto de um treinamento
de tutoria online para o orientador, de modo que ele possa atuar com mais eficácia
junto à FAMERP Virtual, facilitando a comunicação, incentivando a participação dos
alunos, estabelecendo as regras de utilização das ferramentas no início do processo
e fornecendo aos orientandos competências e habilidades relacionadas às TIW
usadas em conjunto com o ambiente virtual.
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RESUMO: Iniciada em dezembro de 2019 e declarada pandemia em março de 2020,
a COVID-19, que, até o presente momento, contabiliza mais de 307 milhões de casos
e cerca de 5,5 milhões de mortes notificadas em todo o mundo, gerou uma busca
desenfreada por tratamentos e profilaxias, acarretando em um aumento considerável
na utilização de diversos tratamentos que não apresentam eficácia cientificamente
comprovada, como o chamado ‘Kit COVID’, que associou medicamentos como a
hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina, entre outros, e que é,
muitas vezes, incentivado erroneamente pela comunidade médica como medida
profilática ou tratamento em casos de pacientes positivos para COVID-19. Essa
prática, tem gerado grande preocupação, principalmente pelo aumento exponencial
do uso dos antimicrobianos de forma desnecessária, que pode gerar consequências
graves, não só ao paciente, mas também para o futuro da humanidade, já que além
de outras complicações, pode incrementar o problema da resistência bacteriana.
Portanto, este trabalho tem como objetivo destacar os diversos prejuízos referentes
ao uso indiscriminado de antimicrobianos durante a pandemia de COVID-19, listando
os fármacos mais utilizados na prática clínica e sua correlação com uma possível crise
futura na saúde pública mundial, uma vez que, ainda que possam contribuir para
salvar milhões de vidas no cenário atual, quando usados para tratar infecções
bacterianas concomitantes, seu uso desenfreado pode ser responsável por muitas
mortes, oriundas de complicações graves, como a hepatite medicamentosa, ou até
mesmo gerar futuramente infecções multirresistentes e pan-resistentes, onde não
haverá tratamento farmacológico disponível. Com base em tudo que foi descrito,
acredita-se que exista uma necessidade de maior controle referente ao uso destes
antimicrobianos e a restrição dos mesmos somente para os pacientes que realmente
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apresentem sinais de infecção associada, aliado a um papel mais cauteloso e rigoroso
dos profissionais de saúde em relação a prescrição, dispensação e utilização
indiscriminada destes medicamentos.
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19, Kit COVID, Uso indiscriminado de fármacos,
Resistência aos antimicrobianos.
ABSTRACT: Starting in December 2019 and declared pandemic in March 2020,
COVID-19, which currently accounts for more than 307 million cases and about 5.5
million deaths reported worldwide, has generated an incessant search for treatments
and prophylaxis. It has resulted in a considerable increase in the use of various
treatments that do not have scientifically proven effectiveness, such as the so-called
'COVID Kit', which associated drugs such as hydroxychloroquine, ivermectin,
nitazoxanide, azithromycin, among others, and which is often encouraged mistakenly
by the medical community as a prophylactic measure for the treatment of positive
COVID-19 patients. This practice has generated great concern, mainly due to the
exponential increase in the unnecessary use of antimicrobials, which can have serious
consequences, not only for the patient but also for the future of humanity, since in
addition to other complications; it can increase the problem of bacterial resistance.
Therefore, this work aims to highlight several problems related to the indiscriminate
use of antimicrobials during the COVID-19 pandemic; listing the most used drugs in
clinical practice and their correlation with a possible future crisis in global public health,
since, despite contributing to saving millions of lives in the current scenario, when used
to treat concomitant bacterial infections, its uncontrolled use can be responsible for
many deaths, resulting from serious complications, such as drug-induced hepatitis, or
even generate multidrug-resistant and pan-resistant infections in the future, where
there will be no pharmacological treatment available. Based on all that has been
described, we believe that there is a need for greater control regarding the use of these
antimicrobials and the restriction of them only to patients who really show signs of
associated infection, combined with a more cautious and rigorous role of health
professionals regarding the prescription, dispensing and indiscriminate use of these
drugs.
KEYWORDS: COVID-19, COVID kit, indiscriminate medicine use, antimicrobial
resistance.
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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 (do inglês, Coronavirus disease 2019), cujo agente etiológico é o
novo coronavírus Sars-Cov-2, um RNA vírus de fita simples, causador de uma
síndrome respiratória aguda em humanos (Yesudhas et al., 2020), foi inicialmente
notificada no final de 2019, se disseminando rapidamente e sendo declarada
pandêmica em março de 2020 -pela Organização Mundial da Saúde (Liu et al., 2020).
Até o presente momento, de acordo com o Our World In Data, tem-se mais de 307
milhões de casos e cerca de 5,5 milhões de mortes por COVID-19 notificadas em todo
o mundo (Ritchie et al., 2022).
Esse cenário preocupante da pandemia gerou uma busca desordenada e
desenfreada por tratamentos e profilaxias contra a coronavirose em questão, onde
houve um aumento considerável na utilização de tratamentos que não apresentam
efetividade comprovada cientificamente ou possuem indicação farmacológica
descrita, uma vez que a descoberta e comercialização de medicamentos específicos

para a COVID-19 ainda parece uma realidade distante (Marinho e Paz, 2021).
Além disso, o uso de medicamentos off label, cuja função esperada não está
definida na bula, bem como a adesão à automedicação, onde o indivíduo se utiliza de
um medicamento, seja por iniciativa própria ou através de algum responsável, no
intuito de obter uma melhora de algum quadro de saúde, como uma doença ou
sintomas de forma geral, sem que ocorra a prescrição deste medicamento por um
profissional da saúde habilitado, acabam elevando o uso irracional de medicamentos,
e, consequentemente, o surgimento e agravamento de doenças, através dos efeitos
adversos, por exemplo (Melo et al., 2021; Andrade et al., 2021).
A farmacoterapia que tem sido preconizada no chamado ‘Kit COVID’ e no
tratamento precoce, incentivados muitas vezes de forma errônea pela comunidade
médica, incluem hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina, entre
outros antimicrobianos. Somente em 2020, a comercialização destes fármacos
supracitados aumentou exponencialmente, afetando negativamente pacientes que
necessitavam dos mesmos para o tratamento de doenças específicas, como malária,
lúpus e artrite (Furlan e Caramelli, 2021).
Apesar da origem viral, a COVID-19 vem sendo tratada através de antibióticos, haja
visto que os pacientes contaminados, em sua maioria, apresentam manifestações
clínicas semelhantes às pneumonias bacterianas. Além disso, como a eficácia de
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medicamentos antivirais seguem em linhas de estudo, ainda que a OMS já recomende

a utilização de Baricitinib e Sotrovimab (Kmietowicz, 2022), a prescrição exacerbada
de antibióticos se baseia em uma tentativa de tratamento e/ou profilaxia para casos
de coinfecção com bactérias multirresistentes. Tais coinfecções já foram relatadas
para outros vírus respiratórios, como influenza, porém, ainda que os números de
casos correlatos para a COVID-19 sejam variáveis e com impactos clínicos
desconhecidos, tais relatos aparentam ser bem menores do que nos casos de
Influenza (Huttner et al., 2020; Rawson et al., 2020; Vellano e Paiva, 2020).
Sabe-se também que, ainda que os antimicrobianos possam apresentar diversos
mecanismos de ação, os microrganismos tornaram-se capazes de driblar a ação
farmacológica através de diferentes mecanismos de resistência, que podem ser
aplicados em diferentes classes destes fármacos. A OMS afirma que diversos
fármacos que não são recomendados pelos estudos clínicos, estão sendo
amplamente empregados no tratamento da COVID-19, além da implementação dos
antimicrobianos como medida profilática para coinfecções (Miranda et al., 2020, WHO,

2020).
A atual preocupação associada a esse tema, baseia-se, portanto, no aumento
exponencial do uso dos antimicrobianos, muitas vezes de forma desnecessária, o que
pode acarretar em consequências graves para o futuro da humanidade, com o
surgimento de microrganismos resistentes. Sendo assim, este trabalho tem como
objetivo destacar os diversos prejuízos referentes ao uso indiscriminado de
antimicrobianos durante a pandemia de COVID-19, listando os fármacos mais
utilizados na prática clínica e sua correlação com uma possível crise futura na saúde
pública mundial associada à resistência bacteriana.

2. METODOLOGIA

Dentre os diversos tipos de revisões, optou-se por trabalhar com uma revisão

integrativa da literatura. A partir disso, realizou-se um levantamento em bibliotecas
eletrônicas, como Periódico CAPES, PubMED e Scielo, filtrando trabalhos datados no
período de março de 2020 a janeiro de 2022, bem como outras fontes confiáveis, com
matérias atuais e relevantes para o cenário atual, como jornais e revistas renomados
e conhecidos mundialmente, haja vista que se trata de um cenário dinâmico, atual e
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de mudanças constantes, onde, muitas vezes, há a divulgação de atualizações

através da mídia.
As buscas foram realizadas em português e inglês, através da associação de
palavras-chave referentes ao protocolo clínico utilizado: COVID-19, SARS-COV-2,
Antibioticoterapia (Antibiotic therapy), Antibióticos (Antibiotics), Protocolo clínico
(Clinical

protocol),

Ivermectina

(Ivermectin),

Cloroquina

(Chloroquine),

Hidroxicloroquina (Hidroxichloroquine), Efeitos adversos (Adverse effects), Uso
indiscriminado de fármacos (Indiscriminate medicine use) e Hepatite medicamentosa
(Drug-induced hepatites), recuperando diversos trabalhos em inglês e português.
O critério de inclusão se deu pela abordagem do tema, ou seja, o uso de
antimicrobianos na COVID-19, onde o trabalho deveria conter as palavras-chave
utilizadas ao longo da pesquisa. Os critérios de exclusão foram aplicados através da
leitura do título e do resumo dos artigos listados nas primeiras 3 páginas de cada
busca, selecionando os pertinentes para serem lidos na íntegra, além de excluir
documentos duplicados ao longo das buscas realizadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Ivermectina e a covid-19

Por se tratar de um antiparasitário com um breve histórico de uma possível
atividade antiviral (Heidary e Gharebaghi, 2020), a Ivermectina vem sendo
amplamente prescrita e indicada à população para a prevenção e tratamento da
COVID-19, principalmente no Brasil. Em um estudo realizado por Andrade e sua
equipe (2021), a ivermectina apresentou o maior percentual de utilização por
automedicação, com cerca de 35,6%.
Não obstante, somente em 2020, quando comparado com o ano anterior, houve
um aumento de mais de 800% nas vendas deste antiparasitário, uma vez que houve

a divulgação incessante de notícias tendenciosas, que afirmavam sobre uma atividade
protetora da ivermectina contra a COVID-19, utilizando-se da existência de artigos
relatando a atividade antiviral da mesma frente diferentes RNA vírus, como Influenza
A, Zika, Febre amarela, Dengue e Chikungunya (Andrade et al., 2021, Heidary e
Gharebaghi, 2020).
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Publicações de ensaios clínicos e revisões sistemáticas, ainda que no formato

pré-print, alegando um possível efeito da ivermectina em casos leves de COVID-19
(Garegnani et al., 2021; Hariyanto et al., 2021; Zein et al., 2021), acabaram
favorecendo a prescrição e utilização do antiparasitário pela população, onde,
teoricamente, o medicamento apresentava, além de uma atividade benéfica em
pacientes que já apresentavam a doença, um fator protetivo contra o Sars-Cov-2, com
baixo risco ao indivíduo. Contudo, ao avaliar a qualidade metodológica de tais
trabalhos, os mesmos apresentavam baixo grau de evidência quanto ao efeito da
ivermectina contra a COVID-19 (Oliveira-Filho et al., 2021).
É importante destacar que a ivermectina apresenta um grande potencial neurohepatotóxico, o que pode agravar doenças neuronais e hepáticas, causando, por
exemplo, necrose no fígado, principalmente quando associada à hidroxicloroquina
e/ou cloroquina, como ocorre no Kit COVID (Andrade et al., 2021). Portanto, após o
aumento expressivo nas vendas da mesma, a indústria farmacêutica responsável pelo
desenvolvimento do fármaco, a Merck Sharp & Dohme, bem como a Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (ANVISA) precisaram emitir comunicados para desmentir as
informações quanto a eficácia da ivermectina contra a COVID-19 e alertar sobre os
perigos de sua administração inadequada (Melo et al., 2021).
De acordo com Dutra (2021), ainda que a Ivermectina apresente relatos contra
doenças virais na literatura e na prática clínica, não há comprovação científica quanto
a sua utilização como fármaco de primeira escolha ou até mesmo como prevenção
contra o Sars-Cov-2, necessitando de maiores estudos para que sua utilização seja
adequada. O mesmo estudo relata que a maior parte dos participantes da pesquisa
recebiam as informações quanto à utilização do fármaco pela internet (66,3%),
televisão (52,9%) e através de amigos (51%), o que mostra como a prática da
automedicação está presente na sociedade atual (Dutra, 2021).
O amplo acesso ao fármaco e sua utilização em larga escala culminam em
casos de tolerância de endo e ectoparasitas, como o Sarcoptes scabiei, causador da

escabiose, popularmente conhecida como sarna, uma doença caracterizada pela
infestação cutânea do ácaro, formando pápulas eritematosas e provocando coceira, o
que pode levar a surtos de escabiose tolerante à ivermectina no Brasil, dificultando
seu tratamento, bem como outros distúrbios e prejuízos no desenvolvimento infantil,
causando, até mesmo, a morte de pacientes pediátricos (Oliveira-Filho et al, 2021).
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Paralelo a tal preocupação, há uma extensa discussão referente a uma possível

modulação do sistema imunológico através da coinfecção de parasitoses e a COVID19, contudo ainda não há estudos suficientes para definir se a presença de parasitos
em pacientes com COVID-19 irá refrear ou intensificar a progressão da coronavirose,
ou até mesmo interferir na soroconversão pós-vacina de tais indivíduos, uma vez que
a doença causada pelo Sars-Cov-2 promove a formação de um inflamassoma, capaz
de induzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias e, consequentemente,
desencadear um processo inflamatório sistêmico (Silva e Nogueira, 2021a).

3.2 Aminoquinolonas e a covid-19

Inicialmente utilizada no combate à malária, a Cloroquina e a Hidroxicloroquina
são aminoquinolonas amplamente utilizadas no tratamento de doenças reumáticas e
com um breve histórico de atividade antiviral, combatendo o vírus da raiva, hepatites
A e C, Ebola e Poliovírus, por exemplo. Não obstante, aliado a esse histórico, o baixo

custo e a disponibilidade do medicamento impulsionaram a divulgação sobre uma
possível atividade contra o Sars-Cov-2 (Ribeiro et al., 2020).
Ainda que diversos estudos abordem a eficácia da Cloroquina e da
Hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19, Touret e Lamballerie (2020) destacam
a importância de ter tais trabalhos revisados por pares antes de que as conclusões
sejam divulgadas e implementadas. Não obstante, de acordo com Lima e
colaboradores (2021), diversos estudos clínicos referentes à utilização de
aminoquinolonas não apresentaram desfecho significativo para os pacientes de
COVID-19 tratados com Hidroxicloroquina e/ou Cloroquina, associadas ou não à
azitromicina, tendo baixa ou nenhuma eficácia na redução da mortalidade dos
pacientes, ou redução da carga viral.
Contudo, há um número expressivo referente ao uso indiscriminado de
medicamentos durante a pandemia, incluindo as aminoquinolonas, onde as condições

adversas mais comuns são retinopatia, cardiomiopatia, neuromiopatia e miopatia,
além de sintomas cutâneos, neuromusculares, gastrointestinais e hematológicos, a
depender da dose administrada e da frequência de utilização (Al-Bari et al., 2015 apud
Ribeiro et al., 2020).
Em ambos os casos, há um consumo excessivo da droga, o que acelera o
aparecimento dos efeitos adversos e outras consequências referentes ao mau uso
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dos medicamentos em questão. Portanto, uma vez que os estudos in vivo apresentam

resultados controversos e não confiáveis referentes à utilização das aminoquinolonas
no tratamento e prevenção da COVID-19, podendo até mesmo agravar o caso, faz-se
necessário maiores estudos quanto a sua utilização, bem como um maior controle na
dispensação dos mesmos (Ribeiro et al., 2020; Souza, 2021).
Tal afirmação corrobora com o estudo de Brum e colaboradores (2021), que
levanta a discussão sobre a utilização de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina
no tratamento de pacientes com COVID-19. A maioria dos relatórios não apresenta
resultados significativos, quando comparados com outros tratamentos, podendo até
mesmo prolongar o risco de outras doenças, o que faz com que o uso do chamado
KIT COVID deva ser rigorosamente monitorado, uma vez que o mesmo pode ser
extremamente prejudicial aos pacientes.

3.3 Antibioticoterapia na covid-19

De acordo com Wei e colaboradores (2020), diversos antibióticos foram
prescritos ainda durante a admissão de cerca de 59% dos pacientes com COVID-19,
apesar da ausência de coinfecção bacteriana nesses pacientes. Bactérias comumente
relacionadas em casos de infecções respiratórias virais estão sendo utilizados como
parâmetro para a profilaxia por antibioticoterapia.
Um estudo de revisão, realizado em pacientes portadores de COVID-19 que
foram hospitalizados, identificou que apenas 8% destes pacientes apresentaram
infecções bacterianas simultâneas à COVID-19 (Rawson et al., 2020). Outro estudo
recente, realizado em unidades de terapia intensiva de 88 países apontou que, ainda
que apenas 54% dos pacientes apresentassem suspeita ou infecção bacteriana
comprovada, cerca de 70% destes pacientes receberam uma antibioticoterapia com
fins profiláticos e/ou para tratamento da infecção (Vicent et al., 2020). Além disso, há
uma

grande

exposição

dos

pacientes

internados,

aos

microrganismos

multirresistentes capazes de causar coinfecções, o que, por sua vez, leva ao aumento
do uso de antibióticos para tratamento e prevenção de agravos (Saleem et al., 2020).
Karatas e sua equipe (2021) avaliaram a existência de infecções bacterianas
secundárias em 197 pacientes de COVID-19 na Turquia, onde, destes, cerca de 47%
apresentaram infecções por uma ou mais bactérias, contudo, é relatado que os
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resultados do estudo corroboram com o padrão de infecção hospitalar de grupos

controle, cujos pacientes foram internados antes e durante a pandemia.
Dentre as classes de antibióticos existentes, a mais utilizada no tratamento da
COVID-19 é a dos macrolídeos, como a azitromicina, atuando como moduladora da
resposta imune, pois apresenta não só atividade contra patógenos intracelulares, mas
apresenta fatores capazes de modular a liberação de citocinas, a adesão e a migração
de leucócitos, além de aumentar a depuração mucociliar, favorecendo a autolimpeza
das vias aéreas e protegendo os pulmões da invasão de patógenos (Antunes et al.,
2007; AMIB, 2020; Andrade et al., 2020; Araujo Prudente e Neto, 2020).
Tal

fármaco

foi

amplamente

empregado

em

associação

com

a

Hidroxicloroquina, como citado anteriormente, o que, de acordo com Gautret e
colaboradores, desencadeou uma onda de automedicação e aumento da prescrição
de antibióticos no tratamento da coronavirose causada pelo Sars-CoV-2 (Andrade et
al., 2020; Gautret et al., 2020). Todavia, estudos recentes continuam a afirmar que a
azitromicina não apresentou nenhum benefício clínico em pacientes hospitalizados.

Portanto, tal medicamento deveria apresentar uso restrito para casos de infecção
bacteriana confirmada (Horby et al., 2020).
O uso frequente de antibióticos, sejam eles de amplo espectro ou não, no
tratamento da COVID-19, no intuito de eliminar uma gama de bactérias oportunistas,
acaba por estimular a resistência antimicrobiana. Tal fato embasa a preocupação
crescente dos pesquisadores quanto ao aumento da ameaça de bactérias panresistentes no futuro próximo (Hsu, 2020; Vellano e Paiva, 2020) e pode ser justificado
através da análise de dados prévios, como o que ocorreu em 2003, quando foi relatado
um aumento de 3,5% na taxa de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o
MRSA (do inglês, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), durante a pandemia
do SARS-CoV, com um aumento de 47% da taxa de pneumonia adquirida, causada
por MRSA, no ventilador em UTIs (Yap et al., 2004; Vellano e Paiva, 2020).
De acordo com estudos realizados nos estados de Minas Gerais e Bahia, a

venda de antibióticos aumentou exponencialmente no ano de 2020, dados
preocupantes para a relação com o surgimento de bactérias resistentes, sendo um
risco iminente para a saúde pública mundial, tendo uma nova pandemia, dessa vez
com bactérias pan-resistentes, como perspectiva futura (Oliveira et al., 2020;
Nepomuceno et al., 2020; Silva e Nogueira, 2021b).
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É válido ressaltar também a preocupação ambiental referente ao uso de tais

fármacos. De acordo com Comber e colaboradores, os níveis de antimicrobianos
sendo aportados em águas residuais e rios próximos aos hospitais se tornou
alarmante. O despejo sanitário desses ambientes origina outro grave problema de
saúde pública, onde a persistência desses biocidas no meio ambiente é uma grande
ameaça ambiental (Comber et al., 2020).
Como as técnicas de tratamento de águas residuais utilizadas atualmente são
incapazes eliminar estes antibacterianos em sua totalidade, tais compostos podem se
acumular em diferentes compartimentos ambientais, alterando o funcionamento de
microrganismos nativos, responsáveis pelo ciclo vital da Terra. Além disso, a presença
de antimicrobianos no ambiente e, principalmente, na água de rios, que entram em
contato com diferentes bactérias, pode estimular a resistência aos antimicrobianos,
tornando-se um grande reservatório de genes de resistência (Usman et al., 2020).
Tendo em vista o atual cenário da antibioticoterapia no país, após uma busca
refinada, abarcando trabalhos a partir do levantamento realizado em diferentes

bibliotecas cientificas digitais, os principais fármacos antibacterianos utilizados na
prática clínica durante o combate à COVID-19, bem como seus respectivos
mecanismos de ação e possíveis mecanismos de resistência bacteriana, foram
descritos no Quadro 1, comondo um dos objetivos deste artigo.
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Quadro 1 - Principais antibióticos utilizados na COVID-19, respectivos mecanismos de ação e de
resistência. Adaptado de Trabulsi et al (2008), Tortora (2016), Nogueira et al (2017), Abelenda-Alonso
et al. (2020), AMIB (2020), Beovic et al (2020) e Stein et al (2020)

CLASSE
FARMACOLÓGICA

FÁRMACO UTILIZADO

MECANISMO
DE AÇÃO

Aminoglicosídeo

Amicacina

Inibição da
síntese
proteica

Trimetropim

Inibição da
síntese de
metabólitos
essenciais

Análogos do ácido
fólico

Beta-lactâmicos

Carbapen
êmicos

Imipenem,
Meropenem

Cefalospo
rinas

Cefotaxima,
Ceftriaxona,
Ceftarolina
Cefepime,
Ceftazidima,

Penicilina
s

AmpicilinaSulbactam,
Piperaciclina,
Tazobactam

Inibição da
síntese de
parede celular

Inibição da
síntese de
DNA
Inibição da
síntese de
parede celular

Fluoroquinolonas

Levofloxacino,
Moxifloxacino

Glicopeptídeos

Vancomicina

Macrolídeos

Azitromicina,
Claritromicina

Inibição da
síntese
proteica

Oxazolidinonas

Linezolida

Inibição da
síntese
proteica

Sulfonamidas

Sulfametoxazol

Inibição da
síntese de
metabólitos
essenciais

Tetraciclinas

Doxiciclina

Inibição da
síntese
proteica

MECANISMOS DE
RESISTÊNCIA MAIS
COMUNS
Bomba de efluxo,
Alterações no sítio-ativo,
Alteração de
permeabilidade,
Inativação enzimática.
Bomba de efluxo,
Alteração de
permeabilidade, Via
metabólica alternativa.

Bomba de efluxo,
Inativação enzimática,
Prevenção da entrada do
fármaco, Alteração de
permeabilidade do
fármaco.

Bomba de efluxo,
Alteração de
permeabilidade.
Bomba de efluxo,
Alteração de
permeabilidade.
Bomba de efluxo,
Alterações no sítio-ativo,
Alteração de
permeabilidade,
Inativação enzimática.
Bomba de efluxo,
Alterações no sítio-ativo,
Alteração de
permeabilidade,
Inativação enzimática
Bomba de efluxo,
Alteração de
permeabilidade, Via
metabólica alternativa.
Bomba de efluxo,
Alterações no sítio-ativo,
Alteração de
permeabilidade,
Inativação enzimática.
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, há relatos de que apenas 15% dos

pacientes com COVID-19 realmente desenvolvem coinfecção bacteriana e
necessitam da antibioticoterapia. Todavia, cerca de 75% dos pacientes infectados
pela COVID-19, estão sendo tratados por profissionais de saúde com tais
medicamentos (WHO, 2020).
É importante ressaltar que, após o uso excessivo de antibióticos durante e após
um surto de SARS, para o tratamento da infecção respiratória aguda grave causada
pelo vírus, em 2003, na China, os hospitais locais passaram a notificar mais de 100
casos de bactérias resistentes aos fármacos antibacterianos, como carbapenêmicos,
que apresentaram um aumento de 71% na sua utilização após o surgimento do SarsCov (Lee, 2005). Mesmo quase uma década após o ocorrido, em Hong Kong, os
níveis de resistência bacteriana se destacam do resto do mundo, onde uma nova
infecção por bactérias resistentes é relatada a cada 18 minutos nos hospitais públicos
da cidade (The Guardian, 2018).
Na atual pandemia de COVID-19, o cenário se repete e os antibióticos estão

sendo amplamente empregados para prevenção e tratamento da infecção viral. Esse
histórico, é um alerta para a saúde pública, já que, futuramente, poderemos ter outra
pandemia, desta vez, causada pelas “Superbactérias”, que não terão tratamentos
viáveis e eficazes. Consequentemente, enfrentaremos o colapso dos setores de
saúde e meio ambiente (Miranda et al., 2020).
Apesar do fato dos antibióticos não tratarem ou prevenirem a COVID-19, é
possível observar que a venda e utilização de antimicrobianos em todo o mundo,
aumentou durante a pandemia. Seja por desconhecimento da população da sua
ineficácia ou por coincidência, muitas pessoas acreditam que este uso impediu que
se infectassem com o vírus ou que sua cura foi resultado dessa utilização.
Em abril de 2020, o jornal eletrônico El País (Muniz e Fonseca, 2020) publicou
uma matéria destacando o aumento das vendas do Kit COVID (hidroxicloroquina,
azitromicina, ivermectina e nitazoxanida) no Brasil, onde as farmácias brasileiras

venderam mais de 52 milhões de comprimidos em apenas um ano de pandemia, o
que forçou a ANVISA a adicionar medicamentos como a Ivermectina e a
Hidroxicloroquina na lista de medicamentos sujeitos a controle especial, uma vez que
sua comercialização estava descontrolada e exacerbada. A venda de Azitromicina
subiu de, em média, 711 mil comprimidos mensais para cerca de 1 milhão, de 2019
para 2020.
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Meses depois, em novembro do mesmo ano, diversos países, incluindo

Argentina, Uruguai, Equador, Guatemala e Paraguai, passaram a notificar um
aumento de infecções resistentes aos medicamentos e acreditam ter uma relação
direta com o aumento da comercialização e dispensação de antibióticos durante a
pandemia (OPAS/OMS, 2021). Contudo, a resistência aos antimicrobianos não é a
única consequência esperada pelo uso indiscriminado do Kit COVID, como mostra a
matéria publicada pelo jornal Estadão, que aborda sobre um aumento de pacientes
na fila de transplante de fígado após a utilização exacerbada de medicamentos,
acarretando a chamada hepatite medicamentosa (Cambricoli, 2021).
O primeiro caso foi confirmado pelo Hospital das clínicas da Universidade
federal de Campinas (Unicamp), onde o paciente apresentou uma síndrome hepática
pós-COVID que, posteriormente, foi diagnosticada como hepatite medicamentosa
causada pelo tratamento da doença a partir do Kit COVID, necessitando, assim, do
transplante do órgão (Teixeira, 2021).
Outro ponto de grande destaque, além da intoxicação medicamentosa, é a

contaminação de esgotos, lençóis freáticos e reservatórios urbanos pelo descarte e
excreção de antimicrobianos, uma vez que, após entrarem em contato com o
ambiente, podem acarretar em uma pressão seletiva no meio, favorecendo o
surgimento de organismos não-alvo resistentes ao seu mecanismo de ação (Mello e
Franco, 2021).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que os antimicrobianos usados para tratar pacientes infecções
concomitantes ao SARS-CoV-2 contribuam para salvar milhões de vidas no cenário
atual, nos próximos anos, o uso desenfreado desses fármacos pode ser responsável
por muitas mortes, oriundas de infecções multirresistentes ou até mesmo panresistentes, onde não haverá tratamento farmacológico disponível para tal. Com base
em tudo que foi descrito nesse artigo, acredita-se que existe uma necessidade de
maior controle referente ao uso destes antimicrobianos, bem como uma restrição dos
mesmos somente para os pacientes que realmente apresentem sinais de infecção
associada, aliada a um papel mais cauteloso e rigoroso dos profissionais de saúde
em

relação

a prescrição, dispensação

e utilização indiscriminada

destes

medicamentos.
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RESUMO: A alta ansiedade na gestação pode desencadear desfechos negativos no
período perinatal. No Brasil, há escassez de instrumentos para medir ansiedade
especificamente em gestantes. O objetivo deste estudo foi o de construir e validar o
Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade Gestacional. Participaram deste
estudo, 791 gestantes Brasileiras. Todas responderam a um questionário
sociodemográfico e o IRSAG. A coleta de dados aconteceu via online por meio de
convite nas redes sociais. Todas que concordaram em participar da pesquisa
receberam o termo de consentimento livre e esclarecido. Para análise de
confiabilidade foi usado o teste estatístico Alfa de Cronbach e para validade do
instrumento a Análise Fatorial Exploratória. Os resultados indicaram que o teste Alfa
de Cronbach demonstrou consistência interna de 0,93 indicando uma confiabilidade
quase perfeita e a validade distinguiram-se três fatores e o Teste de Esferacidade de
Bartlett´s foi significativo (X2=095; gl=190; p>0,001) conclusão: O Instrumento de
Rastreio para Sintomas de Ansiedade Gestacional, tem uma excelente confiabilidade
para aplicação em gestantes Brasileiras.
PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade; Rastreio; Gestação; Psicologia Perinatal.
ABSTRACT: High anxiety during pregnancy can trigger negative outcomes in the
perinatal period. In Brazil, there is a shortage of instruments to measure anxiety
specifically in pregnant women. The aim of this study was to build and validate the
Screening Instrument for Gestational Anxiety Symptoms. 791 Brazilian pregnant
women participated in this study. All responded to a sociodemographic questionnaire
and the IRSAG. Data collection took place online through an invitation on social
networks. All who agreed to participate in the research received an informed consent
form. For reliability analysis, Cronbach's Alpha statistical test was used and for
instrument validity, Exploratory Factor Analysis was used. The results indicated that
the Cronbach's Alpha test showed an internal consistency of 0.93 indicating an almost
perfect reliability and the validity was distinguished by three factors and the Bartlett's
Spherecity Test was significant (X2=095; gl=190; p >0.001) Conclusion: The
Screening Instrument for Gestational Anxiety Symptoms has excellent reliability for
application in Brazilian pregnant women.
KEYWORDS: Anxiety; Tracking; Gestation; Perinatal Psychology.
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1. INTRODUÇÃO

Evolutivamente, a ansiedade é uma emoção natural que ocorre quando
antecipamos uma ameaça futura. Um quadro de ansiedade intensa tende a causar
sofrimento significativo e apresenta impacto negativo na qualidade de vida, sendo uma
alteração emocional comum no período de gestação (SCHIAVO; RODRIGUES;
PEROSA, 2018).
A gravidez é considerada um período de maior vulnerabilidade a transtornos
psiquiátricos, sendo a ansiedade um dos distúrbios mais impactantes nesse período.
Instrumentos para avaliar sintomas de ansiedade exclusivamente no período
gestacional são escassos no Brasil. No entanto, a prevalência de gestantes com alta
ansiedade é bastante significativa, de acordo com alguns estudos (SCHIAVO;
RODRIGUES; PEROSA, 2018; FAISAL-CURY; MENEZES, 2007) mais de 30% das
grávidas desenvolve um quadro ansioso e em período de pandemia COVID-19, essa
porcentagem aumentou ainda mais (SCHIAVO; CASTRO, 2020).

Sintomas de ansiedade na gestação são comuns e alta ansiedade no período
gestacional pode conduzir prejuízos para a saúde materno infantil. A ansiedade é uma
das alterações psicológicas mais comuns na gravidez (BAPTISTA; BAPTISTA;
TORRES, 2006; FAISAL-CURY; MENEZES, 2006; FAISAL-CURY et al., 2010;
SCHIAVO, 2016), com índices superiores aos do puerpério (BREITKOPF et al., 2006;
SCHIAVO, 2018).
Dentre os prejuízos envolvendo a mulher, pesquisas indicam que a alta
ansiedade quando não identificada no período gestacional, pode levar à cronificação
dos sintomas no pós-parto, sendo necessário atenção especial dos profissionais às
gestantes que apresentam elevados escores de ansiedade (ALDER et al., 2007;
BENER, 2013; BROUWERS; VAN BAAR, 2001; BUSS et al., 2010; COELHO et al.,
2011; CONDE; FIGUEIREDO, 2003; FAISAL-CURY et al., 2010; KURKI et al., 2000;
ROSS et al., 2003; O’CONNOR, 2003).

Altos níveis de ansiedade na gestação podem resultar em complicações
obstétricas, como o nascimento prematuro e baixo peso do bebê (ALDER et al., 2007;
BENER, 2013; CONDE; FIGUEIREDO, 2003), pré-eclâmpsia e mecônio no líquido
amniótico (KURKI et al., 2000) maior atividade motora no feto (VAN DEN BERGH et
al., 2005), depressão no período gestacional (ROSS et al., 2003; SCHIAVO, 2011),
além de ser indicativo para ansiedade e depressão puerperal (BROUWERS; VAN
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BAAR, 2001; COELHO et al., 2011; FAISAL-CURY et al., 2010; O’CONNOR, 2003;

SCHIAVO, 2011). Considerando os prejuízos que a ansiedade pode causar na
criança, dados indicam que fetos, filhos de gestantes com alta ansiedade, apresentam
maiores chances de risco de nascimento prematuro e baixo peso (ALDER et al., 2007;
BENER, 2013; CONDE; FIGUEIREDO, 2003), o que pode levar à uma série de
prejuízos ao desenvolvimento infantil (BANSIL et al., 2010; ENGLE, 2009; FRIZZO;
PICCININI, 2005; MURRAY; HALLIGAN; COOPER, 2010; PATEL; SOUZA;
RODRIGUES, 2003).
Alguns trabalhos concluem ainda que a ansiedade gestacional oferece
consequências

negativas

para

o

crescimento

e

desenvolvimento

infantil

(BROUWERS; VAN BAAR, 2001; O’CONNOR, 2003; BUSS et al., 2010; BELTRAMI;
MORAES; SOUZA, 2013; SCHIAVO, 2016). Está associada a menor tempo de
aleitamento materno exclusivo (ADEDINSEWO et al., 2014). Há fortes indícios que
sintomas de ansiedade são considerados fatores de risco para o desenvolvimento
infantil, especialmente quando se trata de estado crônico (SCHIAVO, 2016;

BROUWERS; VAN BAAR, 2001; O’CONNOR, 2003; BUSS et al., 2010; BELTRAMI;
MORAES; SOUZA, 2013).
Sobre a díade mãe e bebê, os efeitos desses sintomas ansiosos acabam
mediando a relação da mãe com a criança, o tipo de interação e o modo como cuidam
dos filhos que, em última análise, têm repercussões adversas no seu desenvolvimento
(SCHIAVO; PEROSA, 2020).
Mulheres com altos níveis de ansiedade, em geral, são mães com baixa
responsividade e sensibilidade, maior rejeição e intrusividade e, inclusive, diminuição
da qualidade dos cuidados dispensados à criança (FELDMAN et al., 2009).
Possivelmente, essas mães recorrem a práticas educativas que podem prejudicar o
desenvolvimento infantil, especialmente em contextos de risco, como frente a
adversidades econômicas e baixos níveis de educação materna (FRIZZO; PICCININI,
2005; KIKKERT; MIDDELBURG; HADDERS-ALGRA, 2010; MURRAY; HALLIGAN;

COOPER, 2010; NEELDMAN et al., 2000; PATEL; SOUZA; RODRIGUES, 2003).
Diante de situações de estresse, as mulheres apresentam uma resposta do
eixo HPA, que regula as respostas de luta e fuga, mais rápida e intensa, sendo esse
um dos mecanismos básicos da ansiedade (GOEL et al., 2014).
Os estudos de investigação de ansiedade no período gestacional conduzidos
dentro e fora do Brasil em sua maioria foram realizados utilizando-se do Inventário de
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Ansiedade Traço/Estado-IDATE (GUNNING et al., 2010; BROUWERS; VAN BAAR,

2001; FAISAL-CURY et al., 2010; O’CONNOR, 2003; SCHIAVO; RODRIGUES;
PESOSA, 2018; ARAÚJO, et al., 2008; SEVERO; SANTOS; PEREIRA, 2017).
Um estudo realizado por Gunning et al., (2010) indicou que o uso deste
instrumento reflete as experiências relacionadas à ansiedade em gestantes, sendo
apropriado o seu uso nesse grupo. Da mesma forma, Schiavo; Rodrigues e Perosa
(2018) encontraram um Alfa de Cronbach de 0,67 para ansiedade estado e 0,63 para
ansiedade traço indicando que os índices de consistência para a versão em português
do IDATE aplicado em gestantes, tem validade de moderada a boa.
Apesar do uso do IDATE parecer ser adequado para medir ansiedade em
gestantes, esse instrumento é de uso privativo do Psicólogo no Brasil e encontra-se
desfavorável, de acordo com a SATEPSI (Sistema de Avaliação de Testes
Psicológicos), inviabilizando que psicólogos possam utilizar esse instrumento, exceto
para fins de pesquisa.
Dessa forma, para auxiliar o profissional que atua com grávidas, é que se

pensou na construção e validação de um instrumento que possa auxiliar no rastreio
dos sintomas de ansiedade em gestantes.

Para tal, optou-se por construir um

Instrumento adaptado do IDATE traduzido e adaptado por Biaggio; Natalício e
Spielberger (1977). Para a construção da Escala de Ansiedade Gestacional, procurouse adaptar doze perguntas do IDATE apenas ao que se refere à Escala de Ansiedade
Estado, não utilizando a Escala de Ansiedade Traço, duas questões do Inventário de
Sintomas de Estresse de Lipp (ISSL), três questões da Escala de Depressão Pósparto de Edimburgh (EPDS) e três questões elaboradas para compor esse
instrumento.
Portanto, o objetivo desse trabalho foi construir e validar um Instrumento de
Rastreio para Sintomas de Ansiedade Gestacional, por meio da testagem de
gestantes, em qualquer período de gravidez, em de todas as regiões do Brasil.
2. METODOLOGIA
A elaboração do instrumento
Para a construção do Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade
Gestacional (IRSAG), foi necessário modificar e adaptar a Escala de Ansiedade
Traço/Estado (IDATE), utilizada como base do novo instrumento, adicionando também
questões adaptadas dos instrumentos Inventário de Sintomas de Stress de Lipp
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(ISSL) e da Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgh (EPDS) como apresentado

no Quadro 1.
Quadro 1 – Instrumento de Rastreio de Sintomas de Ansiedade Gestacional
Instrumento de rastreio de sintomas de
Questões originais em cada Instrumento
ansiedade gestacional
Estou preocupada em relação à minha
Sinto-me calmo(a) (IDATE)
gestação
Sinto-me seguro(a) (IDATE)
Insegurança define o que sinto agora
Estou tenso(a) (IDATE)
Estou tensa com essa gravidez
Estou arrependido(a) (IDATE)
Estou arrependida de ter engravidado
Não me sinto grávida e nem me conecto
Sinto-me à vontade (IDATE)
com o bebê
Sinto-me perturbado(a) (IDATE)
Sinto-me perturbada com essa gravidez
Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios Estou
preocupada
com
possíveis
(IDATE)
incômodos
Sinto-me descansado(a) (IDATE)
Sinto-me cansada
Sinto-me ansioso(a) (IDATE)
Sinto-me ansiosa
Sinto que algo ruim pode acontecer a
qualquer hora
Sinto que não serei uma boa mãe
Sinto-me nervosa com essa situação de
Sinto-me nervoso(a) (IDATE)
estar grávida
Estou agitado(a) (IDATE)
Estou agitada
Pensar Constantemente em um só assunto Sinto que algo ruim vai acontecer a
(ISSL)
qualquer momento
Eu tenho me culpado sem necessidade quando
Sinto-me culpada
as coisas saem erradas (EPDS)
Eu tenho sentido triste ou arrasada (EPDS)
Sinto-me triste
Estou preocupado(a) (IDATE)
Estou preocupada com o futuro
Pesadelos (ISSL)
Tenho pesadelos
Eu tenho me sentido assustada ou em pânico
Tenho medo
sem um bom motivo (EPDS)
Sinto-me sozinha/desamparada

O Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade Gestacional (IRSAG)
é um instrumento de auto aplicação para gestantes em todas as idades, composto por
uma escala que objetiva avaliar ansiedade gestacional em qualquer trimestre da
gravidez. A partir de vinte itens, a gestante deve avaliar a si mesma, em uma escala
de quatro pontos.
A tabulação dos dados obtidos na Escala de Ansiedade Gestacional é obtida

por meio dos itens assinalados na folha de resposta do instrumento. A amplitude de
escores possíveis para a Escala varia de um mínimo de 20 a um máximo de 80 pontos.
As respostas são avaliadas numa escala tipo Likert de até quatro pontos, onde 1
significa resposta Não, 2 significa resposta Pouco, 3 significa resposta Bastante e 4
significa resposta Muito. As gestantes respondem cada item do instrumento,
circulando o número apropriado (1, 2, 3 ou 4) de cada afirmação na folha de respostas.
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Participantes

Para validar o Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade
Gestacional (IRSAG), foram convidadas a responder voluntariamente o instrumento
791 gestantes Brasileiras de todas as regiões do Brasil. Os dados foram coletados via
internet (Facebook, Instagram, Whatsapp e E-mail).
As participantes antes de responderem ao Instrumento de Rastreio para
Sintomas de Ansiedade Gestacional (IRSAG), respondiam uma Entrevista Inicial para
coleta de dados sociodemográficos (idade, paridade, mês gestacional, estado civil,
escolaridade, cidade, estado, renda familiar) e em seguida o IRSAG.
Procedimento de Coleta de dados
Todo o procedimento de coleta de dados aconteceu via online, desde o
recrutamento, entrega do termo de consentimento e resposta ao IRSAG.
Instrumentos que possam ser aplicados via online por profissionais se fazem
muito importantes, visto que vivemos um momento de Pandemia devido ao COVID-

19 em que o isolamento social foi altamente recomendado e profissionais sentiram as
dificuldades de não ter recursos validados para aplicação online, visto que a maioria
dos instrumentos foram elaborados para aplicação presencial. Instrumentos aplicados
pela internet também possibilitam atendimentos à distância, nos quais o profissional
pode estar em um município e o paciente em outro.
As participantes responderam ao instrumento após a leitura e concordância, no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi enviado junto com o instrumento
usando o Google Forms. As participantes responderam a escala completa, não
podendo deixar nenhum item sem resposta.
As gestantes foram convidadas por psicólogo perinatais, a responder ao
Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade Gestacional (IRSAG), o convite
aconteceu por meio de Whatsapp, Facebook, Instagram e E-mail. Vários estudos já
estão sendo conduzidos dessa forma, para um alcance maior de amostra
(WACHELKE et al., 2014).

Foi aplicado o método “Bola de Neve” que consiste em obter uma amostra não
probabilística na qual os indivíduos selecionados para pesquisa convidam novos
participantes da sua rede de amigos e conhecidos, formando a ideia de bola de neve,
a amostra vai crescendo à medida que os sujeitos da pesquisa indicam novos
participantes (VINUTO, 2014).
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Aquelas que aceitaram participar da pesquisa, a psicóloga colaboradora

enviava o documento de forma online para que fossem respondidas as questões
sociodemográficas e ao Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade
Gestacional (IRSAG).
Após a gestante responder os questionários (sociodemográficos e o IRSAG),
era solicitado que ela informasse se teve dificuldade em compreender alguma das 20
questões do Instrumento. Era apresentado as 20 questões novamente e solicitado que
ela marcasse apenas aquelas questões que ela teve dificuldade em compreender.
Após passado essa etapa, a participante era orientada que caso ela tenha se sentido
desconfortável com alguma questão do instrumento, ela poderia enviar um e-mail para
atendimento psicológico@materonline.com.br informando que gostaria de um
atendimento psicológico. Dez Psicólogas Perinatais cadastradas no e-psi com CRP
ativo de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 11/2018,
foram treinadas e estavam à disposição para oferecer acolhimento gratuito caso
alguma gestante solicitasse.

Para esse estudo adotou-se os seguintes critérios de inclusão e exclusão:
Inclusão: Gestantes em qualquer trimestre gestacional; Gestantes com acesso
à internet e que possuam e-mail; Gestantes Brasileiras.
Exclusão: Mulheres no pós-parto; Gestantes não Brasileiras; Menores de 18
anos.
Procedimentos éticos.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Paulista CAAE 22701219.8.0000.5512 em 2020.
Procedimento de Análise de dados
Os dados foram analisados com o Programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS, versão 21.0; Chicago INc II, USA). Os dados sociodemográficos
foram usados para categorização da amostra.
As respostas das participantes ao Instrumento de Rastreio para Sintomas de

Ansiedade Gestacional (IRSAG), passaram por análise estatística descritiva (média e
desvio padrão). Para identificar o ponto de corte do instrumento foi necessário
identificar os quartis. Até o quartil 25 foi considerado baixa ansiedade, quartil 50
ansiedade moderada, quartil 75 foi considerado alta ansiedade.
Para analisar a confiabilidade da escala foi utilizado o teste Alfa de Cronbach.
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Para analisar a validade do instrumento foi utilizado a Análise Fatorial

Exploratória.
A correção do instrumento se deu a partir dos escores brutos e identificando a
qual quartil ele pertence. Como indicativo de sintomas de Alta Ansiedade, foi utilizado
o critério de pontuações igual ou acima do quartil 75.
3. RESULTADOS
As participantes tinham idade mínima de 18 anos e a máxima de 51 anos, a
média da idade das participantes foi de 30 anos.
Nota-se na Tabela 1 que o IRSAG foi respondido por gestantes de todas as
regiões do país, com maior participação das regiões Sul e Sudeste do Brasil, por
serem regiões com maior número de psicólogas perinatais envolvidas com a pesquisa.
Participaram gestantes de todos os trimestres, com uma maior prevalência
gestante no terceiro trimestre (47%). Aproximadamente metade das participantes
(55%) estavam gravidas pela primeira vez. A escolaridade da maioria era equivalente

a pelo menos o Ensino Médio Completo (83%), viviam com o(a) parceiro(a) (85%) e
metade (50%) viviam com uma renda de até R$ 4.180,00 reais.
Tabela 1 – Caracterização da amostra (n=791)
Variáveis
Freq.

Regiões do Brasil
Região Norte
Região Nordeste
Região Centro Oeste
Região Sudeste
Região Sul
Trimestre Gestacional
Primeiro
Segundo
Terceiro
Paridade
Primigesta
Multigesta
Escolaridade
Até 12 anos
Igual ou acima de 13 anos
Condição Marital
Vive com parceiro(a)
Não vive com parceiro(a)
Renda Familiar (com base no salário-mínimo de 1.045 reais)
Até R$4.180 reais (4 salários)
Acima de 4.200 reais

Porcentagem

24
106
53
409
199

3%
13%
7%
52%
25%

150
273
368

19%
34%
47%

436
355

55%
45%

134
657

17%
83%

675
115

85%
15%

394
397

50 %
50%

Observa-se na Tabela 2 que a pontuação mínima obtida pelas participantes do
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estudo foi de 20 pontos, esta também é a pontuação mínima real do instrumento. A

pontuação máxima foi de 74 pontos e a pontuação máxima real no instrumento pode
chegar a 80 pontos. Em média as participantes fizeram 35 pontos com desvio padrão
11 e a pontuação que mais se repetiu entre as participantes deste estudo foi de 28
pontos.
Tabela 2 – Análise descritiva dos escores do Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade
Gestacional (IRSAG)

Pontuação Mínima
Pontuação Máxima
Pontuação Média
Desvio Padrão
Moda

20
74
35
11
28

A Tabela 3 demonstra a interpretação dos escores brutos obtido da aplicação
do IRSAG, na qual escores brutos entre 20 a 31 correspondem ao percentil 25
indicando baixa ansiedade, escores brutos entre 32 a 40 correspondem ao percentil
50 indicando ansiedade moderada ansiedade e escores brutos acima de 41

correspondem ao percentil 75 indicando alta ansiedade.
Tabela 3 – Percentis e escore bruto do Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade
Gestacional (IRSAG)
Percentis
Escores Brutos
100
74
99,9
72
99,7
70
99,5
68
99,0
67
98,7
65
98,2
64
97,9
63
97,7
61
97,3
60
96,7
59
96,3
58
95,8
57
95,1
56
94,7
55
93,7
54
92,8
53
92,0
52
91,0
51
89,6
50
88,5
49
86,3
48
85,8
47
84,7
46
83,6
45
81,2
44
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79,6
78,3
76,1
74,1
72,8
71,3
68,8
65,9
63,3
59,3
55,8
52,5
48,0
44,5
39,2
33,6
27,7
22,4
17,2
12,0
9,4
4,6
1,8
1,1

43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Nota-se na Tabela 4 que o IRSAG é um instrumento de alta confiabilidade. O
teste Alfa de Cronbach demonstrou consistência interna de 0,93 indicando uma
confiabilidade quase perfeita.
Tabela 4 – Confiabilidade do Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade Gestacional
(IRSAG)

Questões da Escala
1- Estou preocupada em relação à minha gestação
2- Insegurança define o que sinto agora
3- Estou tensa com essa gravidez
4- Estou arrependida de ter engravidado
5- Não me sinto grávida e nem me conecto com o bebê
6- Sinto-me perturbada com essa gravidez
7- Estou preocupada com possíveis incômodos
8- Sinto-me cansada
9- Sinto-me ansiosa
10- Sinto que algo ruim pode acontecer a qualquer hora
11- Sinto que não serei uma boa mãe
12- Sinto-me nervosa com essa situação de estar grávida
13- Estou agitada
14- Tenho pensamentos repetitivos sobre o mesmo assunto
15- Sinto-me culpada
16- Sinto-me triste
17- Estou preocupada com o futuro
18- Tenho pesadelos
19- Tenho medo
20- Sinto-me sozinha/desamparada
Total de questões

Alfa de Cronbach
0,926
0,925
0,924
0,930
0,932
0,928
0,929
0,930
0,926
0,926
0,928
0,924
0,927
0,925
0,926
0,925
0,924
0,929
0,923
0,927
0,930
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Os índices relativos aos testes de Validade da Análise Fatorial estão expostos

na Tabela 5. O KMO encontrado foi de 0,953 e o teste de esfericidade de Barlett’s
indicou valor de 8025,563 (p<0,001).
Tabela 5 – Testes de Validade da Análise Fatorial

Testes e Medidas
Medida de adequação de Kaiser-Meyer-Olkin
Teste de esfericidade de Barlett-Quiquadrado aproximado
Grau de liberdade
Nível de significância

0,953
8025,563
190
0,000

O instrumento ficou composto por três fatores. O primeiro denominado como
ansiedade com 9 itens e Alfa de Cronbach de 0,89; o segundo fator denominado como
tensão com 7 itens e Alfa de Cronbach de 0,848 e o terceiro fator denominado como
rejeição com 4 itens e Alfa de Cronbach de 0,818 (Quadro 2).
Quadro 2 – Itens que compõem os fatores

Fatores
Fator 1- Ansiedade
Fator 2- Tensão
Fator 3- Rejeição

Constructos
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 17, 19
11, 13, 14, 15, 16, 18, 20
4, 5, 6, 12

O gráfico do scree plot apresentado na Figura 1 revelou que a partir do segundo
componente a linha do gráfico começava a se tornar horizontal, indicando a
possibilidade de que, a partir deste ponto, a quantia de variância única começava a
dominar a estrutura da variância comum.
Figura 1 – Scree Plot dos Autovalores do IRSAG

A extração de componentes principais, realizada com o objetivo de explorar a
estrutura dos dados, apontou a existência de três componentes com autovalores
superiores a 1,0 e capacidade de explicar 57% da variância total. Dentre estes três
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fatores, apenas o primeiro detinha autovalor superiores a 1,5 explicando 44% da

variância total.
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A população estudada para a construção e validação do Instrumento de
Rastreio para Sintomas de Ansiedade Gestacional (IRSAG), corresponde a maioria
das mulheres em idade reprodutiva no Brasil de 18 a 50 anos. O IRSAG foi respondido
por gestantes de todas as regiões do país, houve uma participação maior das regiões
Sul e Sudeste do Brasil.
Apesar do IRSAG ter sido aplicada em gestantes de todo os trimestres, houve
uma maior participação de gestantes no terceiro trimestre. Silva e colaboradores
(2017) avaliaram a prevalência da ansiedade na gravidez e encontraram que a idade
gestacional não apresenta associação significativa com a ansiedade, contudo ela foi
mais prevalente justamente no último trimestre da gravidez, o mesmo resultado foi
encontrado no presente estudo. Os achados dos pesquisadores brasileiros foram

semelhantes aos encontrados por outros pesquisadores em estudos realizados na
Itália (GIARDINELLI et al., 2012) e na Austrália (RALLIS et al., 2014).
Poucos estudos são encontrados correlacionando a ansiedade gestacional à
quantidade de filhos. Alves e colaboradores (2007) encontrou uma associação entre
a alta ansiedade a primigestas, enquanto Lopes e colaboradores (2012) e Schiavo,
Rodrigues e Perosa (2018) associaram alta ansiedade a mulheres multigestas. Ainda
assim, Simas e colaboradores (2013) não encontraram qualquer associação entre alta
ansiedade e quantidade de filhos. O fato de ter participado gestantes primigestas e
mutigestas em semelhante proporção, oferece maior segurança para aplicação desta
escala em gestantes, independentemente da paridade.
Com a política de educação de progressão continuada de 1996, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a maioria das mulheres hoje no Brasil com
mais de 18 anos, apresentam escolaridade de pelo menos Ensino Médio Completo,

desta forma o elevado número de gestantes com ensino médio completo que
participaram desta pesquisa, correspondem à nova realidade educacional da mulher
Brasileira.
A maior parte das gestantes que responderam ao IRSAG eram casadas, fato
correspondente a realidade das gestantes Brasileiras (SCHIAVO, RODRIGUES;
PEROSA, 2018; SIQUEIRA NETO; SILVEIRA; AVOSSI; PÉRICO, 2020).
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O fato da metade das gestantes que responderam o instrumento relatarem viver

com renda familiar de até 4.180,00 reais e a outra metade acima disso, indica que
esse instrumento pode ser recomendado para aplicação em gestantes de todas as
classes sociais.
Os dados revelaram que 35 pontos no IRSAG é o escore médio normal para
uma gestante com gravidez típica e que escores acima de 41 pontos indica atenção
do profissional para saúde emocional desta gestante.
A confiabilidade do Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade
Gestacional (IRSAG), foi considerada Quase Perfeita, indicando que seu uso é
recomendável para o rastreio de sintomas de ansiedade em gestantes permitindo que
psicólogos e outros profissionais possam realizar com segurança triagem para
identificar alterações emocionais significativas em gestantes maiores de idade, de
todas as regiões do Brasil e quando necessário realizar o encaminhamentos para o
profissional da saúde mental.
Entende-se que o IRSAG se constitui em uma medida válida e precisa. Os seus

20 itens possuem cargas fatoriais importantes. Considerando que o primeiro fator diz
respeito a ansiedade, o segundo a tensão e o terceiro a rejeição.
Uma limitação deste estudo foi o fato de não ter-se aplicado outro instrumento
para comparar os resultados e medir especificidade e sensibilidade do IRSAG,
justamente pelo fato de não existirem tais instrumentos específicos para aplicação
nesta população. O IDATE que poderia ser utilizado por ser o instrumento de maior
uso no mundo em pesquisas para medir ansiedade em gestantes, no momento no
Brasil encontra-se como desfavorável seu uso pela SATEPSI, desta forma, optamos
por não aplicar qualquer instrumento com esse fim. O IRSAG por ser um instrumento
de Triagem/Rastreio, não se pretende por meio da aplicação dele realizar
diagnósticos, mas a partir dos resultados realizar o encaminhamento da gestante com
possível alta ansiedade, para um profissional da Saúde Mental que possa fazer uma
avaliação mais detalhada.

Recomenda-se que futuramente novas investigações possam ser realizadas a
partir deste instrumento.
4. CONCLUSÃO
A alta incidência de ansiedade na gestação, associada a poucos instrumentos
de rastreio de sintomas dessa alteração emocional, demonstram a necessidade da
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elaboração de um instrumento que avalie esse quadro. A alta ansiedade, muitas vezes

negligenciada, especialmente no período gestacional, devido a uma cultura da
idealização do período perinatal, como um período de saúde e de felicidade, pode
acarretar consequências para a mulher e para o bebê que podem ser prevenidas.
Nesse contexto, o Instrumento de Rastreio para Sintomas de Ansiedade Gestacional
(IRSAG) foi elaborado.
O IRSAG demonstrou ser um instrumento eficaz no rastreio de sintomas de
ansiedade,

em

qualquer

período

gestacional,

em

diferentes

realidades

socioeconômicas e regionais do Brasil. Um instrumento com alta confiabilidade faz-se
ideal para rastreio de sintomas, de modo a possibilitar tratamento adequado, prevenir
agravamento dos quadros, além de possibilitar suporte para a gestante em tempo de
administrar cuidados apropriados para o bebê.
No contexto clínico, o IRSAG viabiliza direcionamento de conduta tanto médica,
quanto psicológica do tratamento de pacientes, além de tornar possível o
acompanhamento de desenvolvimento dos sintomas clínicos de ansiedade.
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um distúrbio
endócrino que afeta pacientes do sexo feminino, principalmente durante a idade
reprodutiva, e é considerada a causa mais comum de infertilidade anovulatória entre
as mulheres. Além disso, está relacionada a um risco aumentado de complicações
gestacionais. A obesidade é considerada uma condição que aumenta as chances para
o desenvolvimento da síndrome, uma vez que entre as pacientes acometidas, cerca
de 50% apresentam sobrepeso ou obesidade, e 50 a 90% possuem resistência à
insulina. OBJETIVO: O objetivo deste artigo foi fazer uma revisão sistemática
atualizada da relação existente entre SOP e obesidade, assim como possíveis
tratamentos, formas de prevenção e identificação diagnóstica precoce.
METODOLOGIA: Foi realizada revisão de literatura entre agosto de 2020 e fevereiro
de 2021 de estudos publicados originalmente em inglês, dos últimos 10 anos, em
humanos, tendo como referência a base de dados National Library of Medicine
(MEDLINE). A busca pelos descritores e termos utilizados foi efetuada mediante
consulta ao Medical Subject Headings (MeSH), através do portal da U.S. National
Library of Medicine (NLM) e os descritores utilizados foram: “Body Weight”; “Obesity,
Overweight”; “Abdominal Obesity”; “Metabolically Benign Obesity”; “Polycystic Ovary
Syndrome”; “Stein-Leventhal Syndrome”. Foram incluídos somente os estudos que
consideravam a SOP relacionada com distúrbios metabólicos e corroborados com
aumentos dos níveis de andrógenos, bem como a proposta de tratamento voltada à
perda de peso, para melhora dos parâmetros clínico-laboratoriais. A escala PRISMA
foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: Nesse artigo será explorado a perspectiva da obesidade e sua relação
com a SOP. Será demonstrada a efetividade que o emagrecimento em mulheres
obesas ou acima do peso tem sobre o prognóstico da SOP, de modo que, mesmo
perdas de peso pequenas, entre 5-10%, já determinam melhorias clinicamente
significativas dos sintomas manifestados. Além da relação entre a diminuição da
gordura abdominal e do IMC e a diminuição do hirsutismo, da resistência à insulina
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(RI) e da quantidade dos andrógenos circulantes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O
emagrecimento e as mudanças de estilo de vida direcionadas para a perda de peso
se fazem fundamentais como parte do tratamento da SOP, sendo consideradas
essenciais no tratamento de primeira linha. A associação com o tratamento
farmacológico pode ser necessária e, nos casos mais graves, a cirurgia bariátrica
pode ser uma aliada no manejo da condição.
PALAVRAS-CHAVE:
“Síndrome
“Emagrecimento”, “Tratamento”.

do

Ovário

Policístico”,

“Obesidade”,

ABSTRACT: INTRODUCTION: Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is an endocrine
disorder that affects female patients, especially during reproductive age, and is
considered the most common cause of anovulatory infertility among women.
Furthermore, it is related to an increased risk of pregnancy complications. Obesity is
considered a condition that increases the chances for the development of the
syndrome, since among the affected patients, about 50% are overweight or obese, and
50 to 90% have insulin resistance. OBJECTIVE: The aim of this article was to carry
out an updated systematic review of the relationship between PCOS and obesity, as
well as possible treatments, forms of prevention and early diagnostic identification.
METHODOLOGY: A literature review was carried out between August 2020 and
February 2021 of studies originally published in English, in the last 10 years, in
humans, using the National Library of Medicine (MEDLINE) database as a reference.
The search for the descriptors and terms used was performed by consulting the
Medical Subject Headings (MeSH), through the portal of the U.S. National Library of
Medicine (NLM) and the descriptors used were: “Body Weight”; “Obesity, Overweight”;
“Abdominal Obesity”; “Metabolically Benign Obesity”; “Polycystic Ovary Syndrome”;
"Stein-Leventhal Syndrome". Only studies that considered PCOS related to metabolic
disorders and corroborated with increases in androgen levels were included, as well
as the proposal for treatment aimed at weight loss, to improve clinical and laboratory
parameters. The PRISMA scale was used in order to improve the reporting of this
review. DISCUSSION AND RESULTS: In this article, the perspective of obesity and its
relationship with PCOS will be explored. It will be demonstrated the effectiveness that
weight loss in obese or overweight women has on the prognosis of PCOS, so that even
small weight losses, between 5-10%, already determine clinically significant
improvements in the manifested symptoms. In addition to the relationship between the
decrease in abdominal fat and BMI and the decrease in hirsutism, IR and the amount
of circulating androgens. FINAL CONSIDERATIONS: Weight loss and lifestyle
changes aimed at weight loss are essential as part of the treatment of PCOS, being
considered essential in first-line treatment. The association with pharmacological
treatment may be necessary and, in more severe cases, bariatric surgery may be an
ally in managing the condition.
KEYWORDS: “Polycystic Ovary Syndrome”, “Obesity”, “Weight Loss”, “Treatment”.
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1. INTRODUÇÃO

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um distúrbio endócrino que afeta
pacientes do sexo feminino, principalmente durante a idade reprodutiva, e é
considerada a causa mais comum de infertilidade anovulatória entre as mulheres3,7,12.
Além disso, as pacientes que engravidam passam a apresentar um risco aumentado
de complicações durante a gestação, tais como diabetes gestacional e préeclâmpsia3,7,12. A SOP possui uma prevalência mundial de 6 a 18% e, entre as
pacientes acometidas, cerca de 50% apresentam sobrepeso ou obesidade, e 50 a
90% possuem resistência à insulina1,3,7,12,15. Dessa forma, a obesidade é considerada
uma condição que aumenta o risco para o desenvolvimento da síndrome, atuando por
meio de eventos anabólicos como a resistência à insulina (RI) e a hiperinsulinemia
compensatória1,3.
Isso é justificado pelo fato de o tecido adiposo visceral secretar substâncias
inflamatórias e mediadores imunológicos, bem como vários hormônios conhecidos

como adipocinas, os quais geram ativação do hipotálamo-hipófise-adrenal e eixo
renina-angiotensina, disfunção endotelial, aumento da coagulabilidade e fibrinólise
diminuída, inflamação crônica de baixo grau, aumento do tônus simpático e geração
local de cortisol no tecido adiposo8,10. Tais ações contribuem para a resistência à
insulina, intolerância à glicose, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemia, síndrome
metabólica, hipertensão e/ou aterosclerose na obesidade8,10. Portanto, pessoas
obesas podem apresentar quase todas as classes de fatores de risco
cardiovasculares8,10.
A etiologia da SOP ainda é desconhecida, no entanto, a hipótese mais provável
está relacionada a uma desregulação da esteroidogênese e na ação da
gonadotrofina12,16. Desse modo, há um aumento na frequência de pulsos de GnRH,
gerando pulsos mais curtos de LH e, consequentemente, uma redução no FSH12,16.
Somado a isso, a RI e a hiperinsulinemia compensatória possuem um papel

importante no hiperandrogenismo, já que estimulam a produção de androgênio
ovariano e reduzem a produção da globulina de ligação ao hormônio sexual (SHBG)
no fígado12,16.
Em contrapartida, a adiposidade visceral pode causar um excesso de
andrógeno pelos efeitos da RI e da hiperinsulinemia compensatória, devido a
estimulação da secreção desses hormônios pelos ovários e suprarrenais8,18. Assim,
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pode-se dizer que as mulheres com SOP sofrem de um círculo vicioso8,18. Além disso,

a associação entre RI e SOP também está relacionada à lipólise, visto que o excesso
de ácidos graxos livres se acumula no fígado, ocasionando disfunção hepática, além
de aumentar a secreção de glicose, insulina e captação de glicose pelo tecido
adiposo18. Este artigo faz uma revisão da relação existente entre SOP e obesidade,
assim como possíveis tratamentos, formas de prevenção e identificação diagnóstica
precoce.

2. MÉTODOS

Foi realizada revisão de literatura entre agosto de 2020 e maio de 2021 na base
indexadora Medical Literature Analysis and Retrieval on Line (MedLine)/Public
Medline (PubMed) utilizando dos seguintes descritores e seus respectivos Medical
Subjects Headings (MeshTherms): “Body Weight”, Obesity, Overweight, “Abdominal
Obesity”, “Metabolically Benign Obesity”, “Polycystic Ovary Syndrome”, “Stein-

Leventhal Syndrome”. Como forma de auxílio, foram escolhidos filtros para serem
aplicados juntamente com determinadas frases de pesquisa (Quadro 1).
Quadro 1 – Estratégias de pesquisa utilizadas para a confecção deste estudo

Filtros
10 years;
Humans

5 years;
Humans;
Female
Metaanalysis;
Randomized
Controlled
Trial;
Systematic
Review

Frases de Pesquisa
Frase 1. (“Abdominal Obesity” OR “Metabolically Benign Obesity” OR “Morbid
Obesity”) AND (“Body Weight” OR “Body Weight Changes” OR “Weight Loss”)
AND (“Polycystic Ovary Syndrome” OR “Polycystic Ovary Syndrome” OR “SteinLeventhal Syndrome”).
Frase 2. ("polycystic ovary syndrome" OR "Stein-Leventhal Syndrome" OR
"Stein Leventhal Syndrome" OR "Sclerocystic Ovarian Degeneration" OR
"Sclerocystic Ovary Syndrome" OR "Polycystic Ovarian Syndrome" OR
"Sclerocystic Ovaries" OR "Sclerocystic Ovary" OR PCOS) AND (obesity OR
overweight OR plumpness OR heaviness OR "visceral adiposity index" OR VAI
OR "waist circumference" OR adiposity)
Frase 3. ("Polycystic Ovary Syndrome" OR "Stein-Leventhal Syndrome" OR
"Stein Leventhal Syndrome" OR "Polycystic Ovary Syndrome 1") AND ("Weight
loss" OR "Weight Losses" OR "Weight Reduction" OR "Weight Reductions")
AND (Metabolism OR "Metabolic Processes" OR "Metabolic Process" OR
"Metabolic Phenomena" OR "Metabolism Concepts" OR "Metabolism Concept"
OR "Metabolic Phenomenon" OR "Metabolism Phenomena" OR "Metabolic
Concepts" OR "Metabolic Concept" OR Anabolism OR Catabolism)

Como critério de elegibilidade, foram considerados os títulos, seguidos dos
resumos, e, quando relacionados ao tema, buscou-se o texto completo. Desse
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levantamento, foram excluídos os estudos que: a) abordavam diversos tratamentos

medicamentosos de uso rotineiro; b) relacionavam a SOP com hábitos de vida e não
com alterações hormonais; c) atribuíam o ganho de peso como efeito adverso da SOP;
d) abrangiam SOP de maneira geral, não se atentando aos detalhes exigidos pelo
artigo; e) não havia relação entre a SOP e as alterações metabólicas; f) não
consideravam a perda de peso como estratégias terapêuticas; g) com objetivo
exclusivo de comparação de fármacos; h) tomavam como base o grupo definido com
aumento no IMC, porém não continham dados substanciais sobre a SOP; i) não
estavam disponíveis durante o período de busca deste trabalho. Foram incluídos
somente os estudos que consideravam a SOP relacionada com distúrbios metabólicos
e corroborados com aumentos dos níveis de andrógenos, bem como a proposta de
tratamento voltada à perda de peso, para melhora dos parâmetros clínicoslaboratoriais.
Após aplicadas as três frases de pesquisa, os filtros, e feita avaliação dos
artigos encontrados, foram selecionados 19 estudos para a confecção deste trabalho.

Os autores declaram não haver conflito de interesses ou qualquer natureza de
financiamento para a execução do presente trabalho.
Figura 1 – Fluxogramas do processo de seleção de artigos
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3. DISCUSSÃO

Em nosso estudo foi explorada a perspectiva da obesidade e sua relação com
a SOP, uma vez que, mais de 50% das mulheres portadoras dessa síndrome
apresentam sobrepeso12. Considerando que esse excesso de adiposidade visceral
contribui para o agravo das sintomatologias da síndrome, é importante que o
tratamento de primeira linha seja focado no emagrecimento e na mudança de estilo
de vida a longo prazo2,3. Essa afirmação pode ser comprovada pela análise de outros
estudos, de modo que um desses demonstrou a presença de resistência à insulina
em 75% das mulheres magras com SOP e em 95% das obesas com SOP, somado
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ao hiperandrogenismo, que ocorre em 60% das magras, enquanto nas obesas a

porcentagem sobe para 80%5. A importância do tratamento através da perda de peso
foi demonstrada em três estudos que contemplaram 121 participantes, entre as quais
todas obtiveram uma redução de 7% do peso corporal total, proporcionando melhorias
das principais manifestações clínicas da SOP16.
No que se refere à adiposidade visceral, esta está intimamente relacionada com
a insulina, acarretando a RI e o hiperinsulinismo sistêmico compensatório nessas
pacientes,

manifestações

estas

que

estão

associadas

a

distúrbios

hiperandrogênicos5,8,18. Além disso, excesso de andrógenos também ocorrem devido
a outro fator relacionado ao excesso de gordura corporal, já que na obesidade
observa-se uma redução da globulina de ligação do SHBG resultando em uma
aumento da quantidade de testosterona livre circulante e levando aos sintomas típicos
da SOP, entre os quais incluem-se: hirsutismo, acne, alopecia androgênica e
virilização5,6,8. Dessa maneira, forma-se um ciclo vicioso nessas pacientes, uma vez
que, além de favorecer a deposição abdominal de gordura, o elevado nível sérico de

testosterona livre também reduz a taxa de eliminação da insulina, aumentando a
concentração desta no organismo e potencializando o agravo do quadro de resistência
à insulina5,19.
Devido a essa relação entre o nível de andrógenos circulantes e a insulina,
mulheres obesas com SOP têm suas chances aumentadas de evoluir com um quadro
de DM212. Ainda que incerto, um dos mecanismos possíveis que causam essa
resistência em pacientes com SOP está relacionado a lipólise, que gera um excesso
de ácidos graxos livres e esses passam a se acumular no fígado, provocando uma
disfunção hepática, essa, por sua vez, ajuda na secreção elevada de glicose,
secreção de insulina pancreática e captação de glicose no tecido adiposo3,18. Em
razão disso, entre SOP e insulina, as mulheres com SOP deveriam ser avaliadas
quanto ao risco de desenvolvimento de uma síndrome metabólica, incluindo DM2,
hipertensão, hiperlipidemia e acidente vascular cerebral (AVC)10. Em um dos estudos

analisados foi descrito a uma diminuição na tolerância à glicose de 31-35% em
mulheres obesas portadoras de SOP10.
Assim, mesmo a IR sendo uma das característica principais da SOP, estando
presente independentemente do peso, ela é agravada pelo aumento de gordura
abdominal uma vez que essa tem efeito danoso na ação insulínica, gerando também
o hiperinsulinismo sistêmico compensatório5,18. O último citado é causador, ao agir
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junto com o hormônio luteinizante (LH) do aumento da produção de androgênio

ovariano, potencializando o hiperandrogenismo, de forma a promover a infertilidade
anovulatória5,18,19.
Houve a demonstração da efetividade que o emagrecimento em mulheres
obesas ou acima do peso tem sobre o prognóstico da SOP, de modo que, mesmo
perdas de peso pequenas, entre 5-10%, já determinam melhorias clinicamente
significativas dos sintomas manifestados17. Progressos estes que, por sua vez,
também foram observadas em pacientes adolescentes, possibilitando, inclusive,
mudanças positivas na função menstrual e na ovulação espontânea17,12. Além disso,
a diminuição da gordura abdominal e do IMC também tem como resultado a
diminuição do hirsutismo, da RI e da quantidade dos andrógenos circulantes12. Essas
resoluções ocorrem paralelamente pela diminuição do fator gordura abdominal nos
ciclos já explicados, mostrando como a mudança no estilo de vida deve aparecer como
a primeira linha de tratamento para a SOP4,16. Dessa forma, o emagrecimento fornece
um quadro inversamente proporcional em comparação com a obesidade, melhorando

as manifestações sintomáticas da síndrome3.
Entretanto, pode haver casos de pacientes em que a dificuldade no processo
de emagrecimento esteja associada a um alto índice de gordura corporal, ou ainda
devido a baixa adesão ao tratamento através da dieta e de atividades físicas, o qual
deve ser realizado a longo prazo, dessa forma, deve ser considerada a cirurgia
bariátrica8,12. Essa resolução tem-se apresentado bastante eficaz, podendo ser
considerada superior às intervenções no estilo de vida em pacientes com elevado grau
de obesidade, contribuindo para a resolução do período menstrual e a restauração da
fertilidade, como foi demonstrado em uma meta-análise que mostrou uma redução do
hirsutismo em 53% após a cirurgia em mulheres que tinham esse sintoma
previamente, e também uma melhora da disfunção menstrual em 96% das mulheres8.
Entretanto, há a ressalva de que pode ocorrer o reaparecimento da disfunção gonadal
caso haja um novo ganho de peso8.

No que diz respeito às pacientes adolescentes, diferentemente de outros
artigos já publicados, um dos estudos analisados mostrou a eficácia do tratamento
dietético sem a administração simultânea de medicamentos de sensibilização à
insulina17. Da mesma maneira é possível ver em mulheres mais adultas e obesas com
SOP, que se beneficiam de dietas hipocalóricas capazes de serem mantidas a longo
prazo, sendo um exemplo a dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension),
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que resulta em significativa perda de peso, IMC, massa gorda e androstenediona

sérica12. Mas, mesmo que o emagrecimento e a mudança do estilo de vida a longo
prazo continuem sendo o padrão ouro para o tratamento de SOP, a intervenção
medicamentosa já apresenta alguma eficácia comprovada12. Como a metformina,
juntamente ao exercício físico, ajuda na diminuição dos níveis séricos de insulina e
androgênio, provocando a resolução das anormalidades cíclicas, outro medicamento
é a Liraglutida que tem como papel a diminuição da adiposidade visceral, da
testosterona sérica, IMC, circunferência abdominal, gordura corporal total e melhora
das taxas de gravidez em mulheres inférteis com SOP12.
Um dos artigos analisados ainda demonstrou os efeitos dos remédios
supracitados através de uma comparação entre dois grupos, nos quais um apresentou
intervenção com doses de metformina e liraglutida e no outro grupo apenas
intervenção com liraglutida13. Foi observado que o primeiro grupo perdeu menos peso
e teve menor diminuição do IMC ao comparado com o segundo, no entanto não se
teve diferença estatisticamente significativa nos parâmetros de homeostase da glicose

e nos endócrinos13. Como também a associação dos medicamentos proporcionou
uma diminuição da testosterona livre de forma a melhorar o perfil androgênico,
fenômeno que já não foi observado quando administrado apenas liraglutida13. Dessa
forma, adicionar metformina proporcionou que mais mulheres com SOP tivessem
redução de peso significativa13. Ressaltando que ambas tiveram efeitos adversos
como náusea e diarreia em níveis semelhantes de ocorrência, mas quando associou
ambos remédios, teve a ocorrência de insônia também13.
Diagnóstico e tratamento
Existe um consenso geral entre as diretrizes da sociedade de especialidades
de que o diagnóstico de SOP deve ser baseado na presença de pelo menos dois dos
três critérios a seguir, conhecidos como Critérios de Rotterdam: oligovulação ou
anovulação crônica, hirsutismo clínico ou sinais bioquímicos de hirsutismo
(hiperandrogenismo clínico ou biológico) e morfologia de ovários policísticos

detectada por ultrassonografia transvaginal, e exclusão de demais quadros que
causam hirsutismo9,14. O diagnóstico correto da SOP impacta a probabilidade de
riscos metabólicos e cardiovasculares associados e leva à intervenção apropriada,
dependendo da idade da mulher, estado reprodutivo e suas próprias preocupações9,14.
É necessária uma avaliação clínica cuidadosa da história da mulher, exame
físico e avaliação laboratorial, como os níveis de testosterona (T) livre por meio de
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técnicas de diálise de equilíbrio, 17-hidroxiprogesterona sérica e o hormônio anti-

Mülleriano9,14. A avaliação dos níveis de testosterona livre é mais adequada que a
medição de testosterona total, dado que são mais sensíveis para estabelecer a
existência de excesso de androgênio9,14.
Visto isso, um marcador importante do desenvolvimento e prognóstico da SOP
são os níveis hormonais e séricos do SHBG, um transportador de hormônios
sexuais19. O SHBG se liga com alta afinidade a testosterona e baixa afinidade ao
estradiol19. Os esteróides ligados a esse transportador, como a testosterona, não
possuem atividade biológica e por isso, apenas o hormônio na sua forma livre é capaz
de desempenhar seus efeitos biológicos19. Geralmente, os níveis de SHBG em
pacientes com hiperinsulinemia são reduzidos de forma significativa; portanto, é um
indicador que auxilia na avaliação da gravidade do hiperandrogenismo, do
metabolismo anormal da glicose e da eficácia do tratamento19.
Apesar de a obesidade não estar presente em todas as mulheres com SOP,
percebe-se que as mulheres obesas possuem um fenótipo mais grave, apresentando

uma irregularidade menstrual mais importante, infertilidade, maiores taxas de aborto
espontâneo, hipertensão induzida pela gravidez, diabetes gestacional, prematuridade,
hiperandrogenismo, intolerância a glicose e/ou DM2, e síndrome metabólica12. Assim,
a SOP pode se resolver após a perda de peso sustentada e acentuada, sendo uma
forte aliada para a retomada dos ciclos menstruais normais, ovulação espontânea,
resistência à insulina e a resolução de outros distúrbios metabólicos, como
diabetes8,12.
Desse modo, a modificação do estilo de vida é essencial no tratamento de SOP,
a fim de atingir a meta de perda de peso, redução da resistência à insulina e dos
andrógenos circulantes, além de melhora da menstruação e hirsutismo12. Entretanto,
em algumas mulheres, seja pelo grau elevado de obesidade ou pela baixa adesão ao
tratamento clássico, isso pode não ser suficiente, tendo a cirurgia bariátrica como
alternativa12. Além disso, um estudo realizado com mulheres inférteis com SOP

indicou que a perda de peso resulta em melhorias significativas em vários domínios
físicos e mentais relacionados à qualidade de vida, sintomas depressivos e
transtornos de ansiedade7.
Outros métodos terapêuticos podem ser implementados para o tratamento da
SOP em associação com a perda de peso, tendo em vista que mulheres com SOP
possuem maior dificuldade em perder peso quando comparadas a outras mulheres11.
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Desse modo, é importante que a gordura não represente mais do que 30% dos

constituintes da dieta dessas pacientes11. Por outro lado, é recomendado uma
ingestão maior de proteínas, visto que melhoram as respostas à glicose e insulina,
aumentam a saciedade, termogênese pós-prandial e auxiliam na diminuição da
gordura abdominal11. É interessante ainda, que o consumo de carboidratos seja
restringido a curto prazo, a fim de atingir a perda de peso e diminuir o risco de diabetes
mellitus e/ou o controle ineficiente da glicemia em diabéticos11. Além disso, essa
limitação do consumo de carboidratos pode melhorar os níveis de adipocina,
alcançando um aumento da sensibilidade à insulina e diminuição do risco
cardiovascular11.
Quando a modificação do estilo de vida isoladamente não for capaz de controlar
os sinais e sintomas da SOP, o tratamento farmacológico pode ser associado, com o
objetivo de melhorar a resistência à insulina e a obesidade11. A metformina pode
auxiliar na perda de peso, redução do IMC e elevação do número de ciclos menstruais,
além de diminuir os níveis séricos de insulina e androgênio12. A liraglutida é

potencialmente eficaz no tratamento da obesidade, alcançando uma redução da
adiposidade visceral, testosterona sérica, IMC, circunferência da cintura, gordura
corporal total, associada a uma melhora das taxas de gravidez em mulheres inférteis
com SOP12. As tiazolidinedionas, mesmo sendo pouco eficazes na perda de peso, são
benéficas no tratamento da hiperinsulinemia e RI em mulheres obesas e magras com
SOP12. Em contrapartida, o orlistat possui resultados semelhantes à metformina,
enquanto a acarbose não é amplamente utilizada como um recurso terapêutico12.
Farmacocinética
A etiologia da SOP é desconhecida, porém sabe-se que anormalidades na
esteroidogênese e a ação da gonadotrofina estão relacionadas à patologia. Entre
essas alterações, há aumento na frequência de pulsos de GnRH, causando pulsos
mais curtos de LH e dessa forma, gerando uma redução no FSH12,16.
A resistência à insulina e hiperinsulinemia compensatória são fatores

etiológicos significativos que desempenham um papel fundamental na SOP3. Ao
potencializarem a esteroidogênese através da insulina, estimulam a produção de
androgênio ovariano e diminuem a produção de globulina de ligação ao SHBG no
fígado, resultando no hiperandrogenismo3,16. Esse excesso de andrógeno é uma
causa crucial de infertilidade em mulheres com SOP. Nelas, o excesso desse
hormônio é produzido principalmente pelos ovários e glândula adrenal, o que inibe o
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crescimento seletivo de folículos, levando a distúrbios de ovulação, sendo esse o

motivo direto para a anovulação das pacientes com SOP19.
A SHBG liga e controla os níveis dos hormônios sexuais na circulação6. As
concentrações séricas da globulina variam entre os indivíduos e são influenciados por
fatores metabólicos, hormonais, nutricionais, de crescimento e drogas6. Ela regula a
biodisponibilidade da testosterona e do estradiol através de suas taxas de depuração
metabólica, e sua concentração é determinante no processo de depuração desses
esteróides sexuais e seu acesso aos tecidos-alvo6,19. Como SHBG exibe alta afinidade
para testosterona e uma baixa afinidade pelo estradiol, ela é um indicador auxiliar
eficaz para a determinação de nível de andrógenos19. Sendo assim, a SHBG pode ser
usada para julgar a gravidade do hiperandrogenismo e avaliar a eficácia terapêutica
de tratamentos19.
A testosterona, por inibir a lipólise e promover a lipogênese, causa um acúmulo
de gordura visceral e resistência à insulina12. Com isso, a hipertrofia dos adipócitos
abdominais estimula uma resposta inflamatória que é agravada na SOP pelo

hiperandrogenismo, fazendo com que as células mononucleares do tecido adiposo
secretem citocinas pró-inflamatórias em resposta à ingestão de glicose e gordura
saturada12. O excesso de gordura visceral é associado a um aumento na produção de
andrógeno pelo tecido adiposo, devido à hiperativação da 17b-hidroxisteróide
desidrogenase, que converte androstenediona em testosterona e de 5alfa-redutase,
que converte testosterona em dihidrotestosterona4. O hiperandrogenismo agrava a
adiposidade central e perpetua a resistência à insulina, resultando assim como um
endócrino modulador da síndrome metabólica4.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A SOP é uma doença muito relevante em nossa sociedade, com repercussões
importantes para a saúde da mulher. Portanto, seu diagnóstico correto e precoce é

fundamental para garantir uma intervenção e seguimento apropriados, minimizando
suas possíveis complicações, como riscos metabólicos e cardiovasculares e
infertilidade.
O sobrepeso é um fator predisponente muito importante no contexto dessa
síndrome, cujas repercussões cursam com aumento da resistência insulínica e da
hiperinsulinemia compensatória. Tais alterações, além de ocasionar um ciclo vicioso
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pelo aumento da lipogênese e diminuição da lipólise, ainda aumentam a produção de

androgênio e reduzem a produção da globulina de ligação ao SHBG, contribuindo
ainda mais para o hiperandrogenismo, que é um dos critérios diagnósticos da SOP.
Sendo assim, o emagrecimento e as mudanças de estilo de vida direcionadas
para a perda de peso se fazem fundamentais como parte do tratamento da SOP,
sendo consideradas essenciais no tratamento de primeira linha. A associação com o
tratamento farmacológico pode ser necessária e, nos casos mais graves, a cirurgia
bariátrica pode ser uma aliada no manejo da condição.
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RESUMO
Introdução: A epilepsia é definida como um distúrbio do cérebro caracterizado por uma
predisposição duradoura a crises epilépticas. É uma condição heterogênea
caracterizada por vários tipos e síndromes convulsivas possíveis, etiologias diversas
e prognósticos variáveis. Objetivos: O objetivo desse estudo é revisar sobre epilepsia,
compreendendo-a em sua totalidade, do diagnóstico ao tratamento. Métodos: Os
bancos de dados Pubmed, UpToDate, Diretrizes e protocolos hospitalares foram
pesquisados eletronicamente utilizando os descritores epilepsia, crises epilépticas e
convulsões nos idiomas inglês e português. Discussão e Conclusão: O diagnóstico de
epilepsia muitas vezes não é simples e erros de diagnóstico não são raros. O manejo
de pacientes com epilepsia baseia-se controle das convulsões, redução dos efeitos
colaterais do tratamento e manuteção ou restauração da qualidade de vida do
paciente.
PALAVRAS-CHAVES: Epilepsia; Crises epilépticas; Convulsões.
ABSTRACT: Introduction: Epilepsy is defined as a disorder of the brain characterized
by a long-lasting predisposition to epileptic seizures. It is a heterogeneous condition
characterized by several possible seizure types and syndromes, diverse etiologies,
and variable prognoses. Objectives: The aim of this study is to review about epilepsy,
understanding it in its entirety, from diagnosis to treatment. Methods: The databases
Pubmed, UpToDate, Hospital Guidelines and Protocols were searched electronically
using the descriptors epilepsy, seizures and convulsions in English and Portuguese.
Discussion and Conclusion: Diagnosis of epilepsy is often not straightforward and
misdiagnosis is not uncommon. Management of patients with epilepsy is based on
seizure control, reduction of side effects of treatment, and maintenance or restoration
of the patient's quality of life.
KEYWORDS: Epilepsy; Seizures; Convulsions.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.2, p. 8988-8997 feb. 2022. ISSN: 2525-8761

493

1. INTRODUÇÃO

A epilepsia é definida como um distúrbio do cérebro caracterizado por uma
predisposição duradoura a crises epilépticas. É uma condição heterogênea
caracterizada por vários tipos e síndromes convulsivas possíveis, etiologias diversas
e prognósticos variáveis.1
O diagnóstico de epilepsia muitas vezes não é simples e erros de diagnóstico
não são raros. Um relato detalhado e confiável do evento por uma testemunha ocular
é a parte mais importante da avaliação diagnóstica, mas pode não estar disponível.2,3
O manejo de pacientes com epilepsia baseia-se controle das convulsões, redução dos
efeitos colaterais do tratamento e manutenção ou restauração da qualidade de vida
do paciente.5,6

2. OBJETIVO

O objetivo desse estudo é revisar sobre epilepsia, compreendendo-a em sua
totalidade, do diagnóstico ao tratamento.

3. MÉTODOS

Os bancos de dados Pubmed, UpToDate, Diretrizes e protocolos hospitalares
foram pesquisados eletronicamente utilizando os descritores epilepsia, crises
epilépticas e convulsões nos idiomas inglês e português. Foram utilizados apenas
publicações de livre acesso nos últimos 5 anos.

4. DESENVOLVIMENTO

Convulsão é uma mudança repentina no comportamento causada pela

hipersincronização elétrica de redes neuronais no córtex cerebral. A convulsão
sintomática aguda refere-se a uma convulsão que ocorre no momento de um insulto
sistêmico ou em estreita associação temporal com um insulto cerebral documentado.
Tais insultos incluem distúrbios metabólicos, abstinência de drogas ou álcool e
distúrbios neurológicos agudos, como acidente vascular cerebral, encefalite ou
traumatismo craniano agudo. A janela de tempo dentro da qual uma convulsão pode
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ser considerada sintomática aguda não foi claramente definida e pode variar de

acordo com o tipo de insulto.1.2
A epilepsia é definida como quando pelo menos duas convulsões não
provocadas ocorrendo com mais de 24 horas de intervalo, uma convulsão não
provocada e uma probabilidade de outras convulsões semelhantes ao risco geral de
recorrência após duas convulsões não provocadas (por exemplo, ≥60%) ocorrendo
nos próximos 10 anos (este pode ser o caso de lesões estruturais remotas, como
acidente vascular cerebral, infecção do sistema nervoso central ou certos tipos de
lesão cerebral traumática) e diagnóstico de uma síndrome de epilepsia. O segundo
critério foi adicionado pelo grupo de trabalho da Liga Internacional Contra a Epilepsia
(ILAE) em 2014 e enfatiza a importância da neuroimagem e da eletroencefalografia
(EEG) na avaliação de pacientes com crise inicial, pois alguns desses pacientes
preencherão os critérios para epilepsia no momento da primeira crise.2
Nas últimas décadas, avanços significativos em neuroimagem, tecnologias
genômicas e biologia molecular melhoraram a compreensão da patogênese de

convulsões e epilepsia.1
A classificação precisa é essencial, pois fornece uma estrutura para entender
o(s) tipo(s) de convulsão(ões) que um paciente tem, outros tipos que são mais
prováveis de ocorrer, potenciais desencadeadores de convulsões e prognóstico. Além
disso, informa o risco de comorbidades (por exemplo, psiquiátricas, cognitivas) e
mortalidade, incluindo morte súbita inesperada na epilepsia. Classificar a epilepsia do
paciente também orienta a escolha da medicação anticonvulsivante ideal e terapias
cirúrgicas.1
A Comissão de Classificação e Terminologia da Liga Internacional Contra a
Epilepsia propôs mudanças substanciais no sistema de classificação de 1989 em
2010 e fez mais revisões no documento em 2017. A estrutura permite o diagnóstico
em três níveis (tipos de convulsão, tipos de epilepsia e síndromes epilépticas),
dependendo das informações e recursos disponíveis, e também aborda os conceitos

amplos de etiologia e comorbidades associadas em todos os três níveis. Em
ambientes com poucos recursos, com acesso limitado a eletroencefalografia (EEG),
neuroimagem ou estudos genéticos e metabólicos especializados, ou em situações
em que há história limitada, o nível máximo de diagnóstico pode ser limitado apenas
ao tipo de convulsão (nível 1). Por outro lado, níveis mais altos de diagnóstico
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provavelmente serão possíveis com história mais detalhada e maior disponibilidade

de testes.1
O diagnóstico no nível 1 requer que o clínico identifique que o paciente teve
uma crise epiléptica em vez de algum outro tipo de evento paroxístico e, em seguida,
estabeleça o(s) tipo(s) de crise(s). A maioria das convulsões pode ser categorizada
como focal ou generalizada, dependendo se o início da atividade elétrica envolve uma
região focal do cérebro ou ambos os lados do cérebro simultaneamente. As
manifestações clínicas das convulsões variam de acordo com a localização da
convulsão no cérebro e a quantidade de córtex envolvida. As crises focais são ainda
classificadas de acordo com a alteração da consciência ou não durante o evento.1,2
Os sintomas das crises focais com consciência preservada (anteriormente
chamadas de crises parciais simples) variam de um paciente para outro e dependem
inteiramente da parte do córtex que é interrompida no início da crise. Uma convulsão
que começa no córtex occipital pode resultar em luzes piscando, enquanto uma
convulsão que afeta o córtex motor resultará em movimentos rítmicos espasmódicos

da face, braço ou perna no lado do corpo oposto ao córtex envolvido (convulsão
jacksoniana). Uma convulsão que começa no córtex parietal pode causar distorção da
percepção espacial; uma convulsão que começa no lobo frontal dominante pode
causar dificuldades súbitas de fala. Os sintomas que um paciente experimenta no
início de uma convulsão às vezes são chamados de aviso ou aura. As auras são
convulsões focais que afetam o cérebro o suficiente para causar sintomas, mas não o
suficiente para interferir na consciência. Alguns pacientes podem apresentar auras
breves e sutis que passam despercebidas ou não são relatadas por muitos meses
antes de apresentarem uma crise mais prolongada ou que evolua para uma crise
tônico-clônica bilateral. Uma história de tais eventos aumenta a confiança diagnóstica
na convulsão versus outros eventos paroxísticos e tem implicações para o tratamento.
Pós-ictalmente, os pacientes podem retornar imediatamente à sua linha de base préevento ou podem experimentar um período de piora da função neurológica

relacionada à localização da convulsão no cérebro. Por exemplo, pacientes com uma
convulsão motora simples envolvendo o braço esquerdo podem ter fraqueza pós-ictal
com duração de minutos a horas, referida como paralisia de Todd pós-ictal. Em alguns
casos, a fraqueza ou afasia pós-ictal é mais proeminente do que a fase ictal da
convulsão, levando os médicos a considerar ataque isquêmico transitório ou acidente
vascular cerebral como um possível diagnóstico no momento da apresentação inicial.2
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Algumas crises focais estão associadas à consciência alterada no início da

crise ou à medida que ela progride. Essas convulsões, anteriormente chamadas de
convulsões parciais complexas, são o tipo mais comum de convulsão em adultos com
epilepsia. Durante uma crise focal típica com consciência prejudicada, os pacientes
parecem estar acordados, mas não estão em contato com outras pessoas em seu
ambiente e não respondem normalmente a instruções ou perguntas. Eles podem olhar
para o espaço e permanecer imóveis ou se envolver em comportamentos repetitivos,
chamados automatismos, como caretas faciais, gesticular, mastigar, estalar os lábios
ou repetir palavras ou frases. Alguns pacientes podem se tornar hostis ou agressivos
se forem fisicamente contidos. Crises focais com consciência prejudicada geralmente
duram menos de três minutos e podem começar com uma fase de consciência
preservada, que o paciente às vezes pode descrever mais tarde. Depois, o paciente
entra na fase pós-ictal, muitas vezes caracterizada por sonolência, confusão e cefaleia
por várias horas. Os pacientes muitas vezes não têm memória do que aconteceu
durante a convulsão além, talvez, da aura. As convulsões focais de ambos os tipos

podem se propagar difusamente para causar convulsões tônico-clônicas bilaterais
(anteriormente chamadas de convulsões secundariamente generalizadas). Se a
propagação for lenta, os sintomas focais iniciais podem ser prontamente evidentes
para o paciente e observadores antes do início dos movimentos convulsivos. Se a
propagação for rápida, as crises podem se assemelhar a crises tônico-clônicas de
início generalizado. Em ambos os casos, os pacientes podem estar amnésicos à fase
focal inicial da crise devido aos efeitos da crise generalizada.2
As

convulsões tônico-clônicas

generalizadas

(também

chamadas

de

convulsões de grande mal, convulsões motoras maiores ou convulsões) são o tipo
mais comum

de convulsões

generalizadas.

As

convulsões tônico-clônicas

generalizadas começam com uma perda abrupta de consciência, às vezes associada
a um grito ou som de asfixia. Todos os músculos dos braços e pernas, bem como o
peito e as costas, ficam rígidos. O paciente pode começar a parecer cianótico durante

esta fase tônica. Após aproximadamente um minuto, os músculos começam a se
contrair e se contrair por mais um a dois minutos. Durante esta fase clônica, a língua
pode ser mordida e pode-se ver um escarro espumoso e sanguinolento saindo da
boca. A fase pós-ictal começa quando os movimentos de espasmos terminam. O
paciente está inicialmente em sono profundo, respirando profundamente, e então
gradualmente acorda. Confusão ou agitação pós-ictal é comum. Em adultos com uma
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crise inicial, a maioria das crises generalizadas não provocadas representam crises

secundariamente generalizadas que evoluíram de uma crise de início focal. Conforme
mencionado acima, os sintomas da fase focal da convulsão podem ser sutis ou tão
breves que o paciente não tem lembrança ou aviso antes de perder a consciência.
Outros subtipos de crises generalizadas são crises de ausência, mais frequentemente
observadas na infância em associação com síndromes de epilepsia generalizada, e
crises clônicas, mioclônicas, tônicas e atônicas. As crises de ausência (anteriormente
chamadas de pequeno mal) geralmente ocorrem durante a infância e geralmente
duram entre 5 e 10 segundos. Eles ocorrem frequentemente em aglomerados e
podem ocorrer dezenas ou mesmo centenas de vezes por dia. As crises de ausência
causam olhar fixo súbito com comprometimento da consciência. Se uma crise de
ausência durar 10 segundos ou mais, também pode haver piscar de olhos e estalar
os lábios. As convulsões clônicas causam contrações musculares rítmicas que
geralmente envolvem os braços, pescoço e rosto. As convulsões mioclônicas
consistem em contrações musculares súbitas e breves que podem ocorrer

isoladamente ou em grupos e que podem afetar qualquer grupo de músculos, embora
normalmente os braços sejam afetados. A consciência geralmente não é prejudicada.
Convulsões tônicas causam enrijecimento muscular súbito, muitas vezes associado a
comprometimento da consciência e queda no chão. As crises atônicas (também
conhecidas como crises de queda) produzem o efeito oposto das crises tônicas: uma
súbita perda de controle dos músculos, principalmente das pernas, que resulta em
colapso no chão e possíveis lesões.2
A avaliação diagnóstica de uma primeira convulsão começa com a história. Os
objetivos da história são caracterizar o evento como uma convulsão e descartar
diagnósticos alternativos, determinar se eventos semelhantes ocorreram no passado
e avaliar os fatores de risco subjacentes para convulsões na história médica
pregressa, história familiar e medicamentos. 2,3
O exame físico geralmente não é revelador em pacientes com crises

epilépticas, mas é importante quando infecção do sistema nervoso central ou
hemorragia são possibilidades diagnósticas. Além disso, um exame direcionado a
identificar qualquer trauma relacionado à convulsão deve ser feito. Se uma nova dor
no ombro ou limitação de movimento for encontrada, deve-se suspeitar de uma
luxação posterior, que pode ser mais difícil de ver em radiografias simples. O exame
neurológico deve avaliar anormalidades lateralizantes, como fraqueza, hiperreflexia
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ou sinal de Babinski positivo, que podem apontar para uma lesão cerebral estrutural

contralateral. Uma mordida ou laceração da língua pode ser evidente em um paciente
que teve uma convulsão tônico-clônica generalizada; as lacerações orais que ocorrem
com crises epilépticas tendem a ser do lado da língua, enquanto as lacerações na
ponta da língua podem ser mais prováveis de resultar de quedas ou traumas não
relacionados à convulsão. Embora a mordida da língua não tenha sensibilidade para
o diagnóstico (isto é, ocorre em uma minoria de crises tônico-clônicas generalizadas),
ela tem alta especificidade na distinção de eventos epilépticos de crises não
epilépticas psicogênicas e síncope. Em meta-análises, a sensibilidade e a
especificidade combinadas de morder a língua para um diagnóstico de crise epiléptica
são de 20 a 33% e 96 a 100%, respectivamente. Por outro lado, a incontinência
urinária tem menor utilidade diagnóstica (sensibilidade e especificidade de 38 e
57%).2-4
Quantos aos exames laboratoriais complementares ao exame clinico, a glicose
rápida no ponto de atendimento deve ser verificada em todos os pacientes com uma

primeira convulsão. Outras avaliações laboratoriais que são apropriadas para a
avaliação de uma primeira convulsão incluem eletrólitos, glicose, cálcio, magnésio,
hemograma completo, testes de função renal, testes de função hepática, urinálise e
exames toxicológicos, embora a probabilidade de encontrar uma anormalidade
relevante em pacientes não selecionados pacientes é baixa. 2-4
Um eletrocardiograma (ECG) deve ser realizado em todos os pacientes com
perda de consciência, pois a síncope cardiogênica pode se manifestar como uma crise
hipóxica secundária. O objetivo do ECG é identificar características que possam
sugerir arritmia cardíaca como causa de síncope, como síndromes do QT longo
adquiridas ou congênitas. Um intervalo QT prolongado pode ser um importante indício
precoce de intoxicações medicamentosas graves, particularmente os antidepressivos
tricíclicos. Testes adicionais em pacientes com uma primeira convulsão incluem
neuroimagem em todos os pacientes e eletroencefalograma (EEG) e punção lombar

em pacientes selecionados. A urgência para obter o teste depende da história clínica,
exame e suspeita de uma causa estrutural subjacente para a convulsão. O EEG é um
estudo essencial na avaliação diagnóstica das crises epilépticas. Se anormal, o EEG
interictal de rotina pode auxiliar no diagnóstico de crises epilépticas e também pode
sugerir se um paciente tem crises generalizadas ou focais.4
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O manejo de pacientes com epilepsia está focado em três objetivos principais:

controlar as convulsões, evitar ou minimizar os efeitos colaterais do tratamento e
manter ou restaurar a qualidade de vida. A terapia medicamentosa anticonvulsivante
deve ser iniciada em pacientes com risco significativo de convulsões recorrentes,
como aqueles com convulsões sintomáticas remotas. O tratamento com medicação
anticonvulsiva geralmente é iniciado após duas ou mais convulsões não provocadas,
porque a recorrência prova que o paciente tem um risco substancialmente aumentado
de convulsões repetidas, bem acima de 50%. O tratamento inicial da epilepsia é com
um único medicamento anticonvulsivante (ou seja, monoterapia). Há uma lista cada
vez maior de medicamentos anticonvulsivantes disponíveis. Infelizmente, os estudos
não identificaram um único medicamento anticonvulsivante que seja claramente
superior em termos de eficácia ou tolerabilidade. Por isso, os médicos devem
individualizar a escolha da medicação anticonvulsivante para cada paciente.5,6
Aproximadamente metade dos pacientes com um novo diagnóstico de epilepsia
ficará livre de convulsões com a primeira medicação anticonvulsiva prescrita. A

tolerabilidade dos efeitos colaterais é tão importante quanto a eficácia na
determinação

da

eficácia

geral

do

tratamento. Nenhum

medicamento

anticonvulsivante é ideal para todos os pacientes. Os anticonvulsivantes indutores de
enzimas em geral (por exemplo, fenitoína, carbamazepina , fenobarbital , primidona ,
e menos, oxcarbazepina e topiramato ) são os mais problemático para interacções
medicamentosas com varfarina e terapia contraceptiva oral, bem como certas como
antibióticos, anti-inflamatórios e outros.5,6
Quando possível, é preferível manter o paciente com um único medicamento
anticonvulsivante. Isso aumenta a probabilidade de adesão, fornece um índice
terapêutico mais amplo e é mais custo-efetivo do que o tratamento medicamentoso
combinado. A monoterapia também está associada a menos reações idiossincráticas
e menor incidência de efeitos teratogênicos. A terapia combinada pode estar
associada a interações medicamentosas entre os próprios anticonvulsivantes

dificultando a dosagem e o monitoramento dos pacientes. Não existe uma definição
padronizada de epilepsia resistente a medicamentos, anteriormente referida como
epilepsia medicamente intratável. Uma força-tarefa da Liga Internacional Contra a
Epilepsia propôs que a epilepsia resistente a medicamentos pode ser definida como
a falha de ensaios adequados de dois esquemas de medicação anticonvulsiva
tolerados e apropriadamente escolhidos e usados (seja como monoterapias ou em
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combinação) para alcançar a liberdade sustentada das convulsões. As opções de

tratamento estabelecidas para epilepsia refratária em adultos incluem cirurgia de
epilepsia e estimulação do nervo vago. A estimulação cerebral profunda e a
estimulação cortical responsiva estão surgindo como opções de tratamento válidas
para pacientes selecionados com epilepsia resistente a medicamentos. Além disso, a
dieta cetogênica pode ser útil em pacientes selecionados.5

5. CONCLUSÃO

Por ser tratar de uma doença prevalente, torna-se necessário compreender a
etiologia e a classificação para melhor manejo da epilepsia, minimizando
complicações e fomentando qualidade de vida ao paciente.
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DE LITERATURA
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RESUMO: O Brasil ainda possui altos índices de casos de violência domestica, sendo
a violencia sexual contra as mulheres frequente e relevante. violencia, que em sua
maioria são praticadas por pessoas da própria família ou parentes próximos e, em
alguns desses casos, não são registradas queixas nos órgãos de segurança pública.
A falta de registro acontece porque a vítima sofre todo tipo de violencia, como por
exemplo o estupro, a violência psicológica através de ameaças de morte contra a
própria pessoa ou alguém da família, o que acabou resultando no silêncio do caso. A
Violência Sexual é uma cultura praticada com altos índices por homens no Brasil,
levando em consideração este problema É questão de saúde pública, assim, foram
criadas políticas públicas com a intenção de diminuir essa prática. O presente estudo
tem como objetivo apresentar o contexto historico da violencia contra mulher e suas
consequencias psicologicas. Sendo utilizado como metodologia A pesquisa
bibliográfica pela possibilidade de analisar referências e estudos já publicados. As
buscas foram realizadas nas bases de dados: Literatura LatinoAmericana em Ciência
e Saúde e Scientific Electronic Library Online E, Cartilhas do Ministério da Saúde.
Sendo concluído com a analise dos estudos selecionados que a violência sexual
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contra a mulher é um problema de saúde pública que afeta a saúde da mulher.
Portanto, é necessária a inclusão de inúmeras medidas de políticas públicas que
possam acolher e assegurar o direito das mulheres. Isso se explica, pois os problemas
psicológicos, sociais geram grande impacto na vida dessas vítimas.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Domestica; Consequências Psicológicas; Mulher.
ABSTRACT: Brazil still has high rates of domestic violence cases, being sexual
violence against women frequent and relevant. Violence, which in its majority is
practiced by people from the family or close relatives and, in some of these cases,
complaints are not registered in the public security organs. The lack of registration
happens because the victim suffers all kinds of violence, such as rape, psychological
violence through death threats against her own person or someone from her family,
which has resulted in the silence of the case. Sexual Violence is a culture practiced
with high rates by men in Brazil, taking into account this problem is a public health
issue, so public policies were created with the intention of reducing this practice. The
present study aims to present the historical context of violence against women and its
psychological consequences. The bibliographical research was used as methodology,
due to the possibility of analyzing references and studies already published. The
searches were performed in the databases: Latin American Literature on Science and
Health and Scientific Electronic Library Online, and the Ministry of Health's Booklets.
The analysis of the selected studies concluded that sexual violence against women is
a public health problem that affects women's health. Therefore, it is necessary the
inclusion of numerous measures of public policies that can welcome and ensure the
rights of women. This is explained because the psychological, social problems
generate great impact on the lives of these victims.
KEYWORDS: Domestic Violence; Psychological Consequences; Woman.
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1. INTRODUÇÃO
A violência doméstica é dos problemas que mais afetam a sociedade, dado
QUE a alta taxa de casos registrados merece atenção redobrada. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) estima que no mundo, uma em cada três mulheres é, já foi
ou será vítima de violência doméstica. De acordo com Signorelli, Auad e Pereira
(2013) a violência doméstica não tem diferenciação de etnia, classe social ou de idade
e ela atinge não só as mulheres, mas seus filhos e famílias. A violência contra a
mulher, além de uma violação aos direitos humanos, é um importante problema de
saúde pública, pois a violência física e sexual contra as mulheres resulta em
expressivos custos econômicos e sociais e pode gerar graves consequências para a
saúde mental e reprodutiva.
Segundo Marques et al., (2020) no Brasil, cerca de 36% das mulheres já
afirmaram ter sofrido algum tipo de violência em algum momento da sua vida, esses
atos de violência podem acarretar em diversos danos à saúde da mulher, interferindo
diretamente na sua qualidade de vida. O medo, a insegurança e os traumas que ficam
após os atos de violência são presença constante na vida das vítimas, constituindose como problemas e danos psicológicos, tão graves quanto às consequências físicas.
Do ponto de vista institucional, a lei Maria da Penha (n° 11.340 de 7 de Agosto
de 2006) cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
entre eles, a criminalização da violência física e medidas protetivas que impedem o
agressor de se aproximar da vítima, por exemplo. O problema é que, paralelo à esfera
criminal e judicial, existem os danos psicológicos que ficam mesmo após a prisão dos
agressores; quanto a isso, o Brasil ainda não tem o aparato necessário para cuidar de
maneira concreta de suas vítimas de violência doméstica. Problema parecido pode
ser percebido também em vítimas de abuso sexual, principalmente quando estas
ainda são crianças.
No entanto, apesar dessas medidas punitivas aplicadas, a violência contra a
mulher, segundo Santana et al., (2019), o Brasil ainda possui um alto índice de casos
de violência sexual contra as mulheres. Que em sua maioria são praticadas por
pessoas da própria família ou parentes próximos e, em alguns desses casos, não são
registradas queixas nos órgãos de segurança pública. A falta de registro acontece
porque a vítima sofre além do estupro, a violência psicológica através de ameaças de
morte contra a própria pessoa ou alguém da família, o que acabou resultando no
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silêncio do caso. A violência contra a mulher provoca consequências traumáticas e
inalteráveis resultando danos psicológicos, às pessoas que convivem acabam não
percebendo as alterações de comportamento.
Nesse contexto, a presente pesquisa se justifica dado os índices brasileiros em
relação às agressões femininas serem muito altos, pois segunda Adames et al., (2018)
uma a cada cinco mulheres já foram violentadas pelo seu parceiro, uma a cada três
mulheres já foram espancadas ou sofreram algum tipo de abuso no meio intrafamiliar
durante sua vida, e, de 40% à 70% dos feminicídios são praticado por seu cônjuge.
Uma série de impactos psicológicos e emocionais de curto e longo prazo pode ser
associada à agressão.
Por isso, este estudo tem como objetivo apresentar o contexto histórico da
violência contra mulher e suas consequências psicológicas.

2. A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E OS FATORES ASSOCIADOS

Segundo Almeida (2017) a violência doméstica ocorre sob as bases do que é
entendido como violência, que consiste em atos de sobreposição de força de uma
pessoa em detrimento de outra, normalmente quando há disparidade de vigor físico
entre as pessoas.
a violência não é uma, é múltipla. De origem latina, o vocábulo vem da palavra
vis, que quer dizer força e se refere às noções de constrangimento e de uso
da superioridade física sobre o outro. No seu sentido material, o termo parece
neutro, mas quem analisa os eventos violentos descobre que eles se referem
a conflitos de autoridade, a lutas pelo poder e a vontade de domínio, de posse
e de aniquilamento do outro ou de seus bens (2006, p.13).

De acordo com Carvalho (2010) a sociedade foi construída a partir da relação
de imposição do homem sobre a mulher que quase sempre resultou na naturalização
de abuso sexual, violência física e psicológica que criou, através dos tempos, a cultura
do machismo enraizada pelos aparelhos do estado e que respaldou agressões e
abusos e consequentemente, o silenciamento das vítimas. “Este fenômeno tem sido
constante ao longo da história e não se consegue circunscrevê-lo a uma época, nem
associar a um determinado lugar, classe social ou grau de instrução”.
Segundo Paviane (2016), ”o conceito de violência é ambíguo, complexo,
implica vários elementos e posições teóricas e variadas maneiras de solução ou
eliminação”. Seguindo nessa perspectiva histórica, percebemos que esse processo
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de silenciamento colaborou para uma degradação da condição psicológica das
vítimas.
(...) só desde os anos 60, e devido às primeiras pesquisas concretizadas
sobre casos de crianças maltratadas, que se considera ser o ponto de partida
para a construção da problemática da violência doméstica, como objeto de
estudo nas ciências sociais e humanas (Gelles, 1987; Figueiredo, 1998;
Almeida et al., 1999).

Para Gherardi (2016) essa dificuldade em combater a violência doméstica se
faz presente por ser também difícil a conceituação de violência. Isso ocorre devido o
ato da violência ser um fenômeno que surge da determinação do vivido, cujas
manifestações causam provocações ou advém de provocações de uma forte descarga
emocional de quem a comete e de quem sofre ou de quem a presencia. Em suas
formas, a violência se torna algo muito difícil de categorizar, visto que ela ocorre em
todos os âmbitos sociais e culturais.
A violência então pode ser natural ou artificial, sendo a natural o que ninguém
está isento de sofrer violência, ela ocorre de forma originária para todos os seres
humanos. No segundo caso a artificial se caracteriza geralmente por um uso
exagerado da força em relações sociais conjugais.
Segundo Paviane (2016) as características aqui apresentadas sobre a violência
variam de acordo com o mundo histórico e com o tempo e espaço, seguindo os
padrões culturais de todas as sociedades e épocas. As ciências se ocupam desta
temática e nessa visão a violência é descrita, investigada e interpretada pelas ciências
sociais como sociologia e antropologia, das ciências da saúde como medicina e
psicologia e também por parte da teologia, filosofia e o direito, cujos especialistas dos
ramos apontados se remetem aos aspectos da violência, deixando a totalidade do
fenômeno de lado.
No entanto, apesar de poucos estudiosos investigarem o tema, o estudo sobre
a violência investem na sua problematização, reformulando uma visão que envolve
aspectos epistemológicos, metafísicos e éticos (PAVIANE, 2016). Krug (2002) indica
uma tipologia de violência que engloba três categorias, que correspondem às
particularidades daqueles que cometem um ato violento. Seriam eles: a violência
coletiva: é a que ocorre em âmbitos macrossociais, políticos e econômicos que
caracteriza a dominação de grupos e do estado, podemos exemplificar, como os
grupos organizados responsáveis por ataques terroristas, guerras; a violência
autoinfligida, que indica comportamentos de auto abuso e suicidas.
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De acordo com Lisboa et al., (2014) a violência interpessoal inclui a violência
comunitária e a violência familiar, na familiar inclui violência doméstica, abuso contra
as crianças e idosos e na comunitária insulem-se atos de violência em nichos
diferenciados como o estupro. E como o assédio, que ocorrem em espaços
institucionais, como escola, trabalho e etc. A autora ainda define essa violência como
base significativa para as outras violências, esse tipo de violência acontece com pura
consciência dos sujeitos que a cometem e são baseadas em nos processos sóciohistóricos e naturalizadas na cultura do agressor, gerando assim formas de dominação
e privilégios.
Ainda sobre essa categorização, o autor Krung relata que:
A violência também pode ser classificada com base na natureza dos atos
violentos. Na área da saúde ela geralmente é dividida em quatro modalidades
de expressão, denominadas abusos ou maus-tratos: física, psicológica,
sexual e a que envolve abandono, negligência ou privação de cuidados.
Esses quatro tipos de atos violentos ocorrem em cada uma das grandes
categorias antes descritas, exceto a violência autoinfligida (KRUG et al,
2002).

Diante disso, segundo Garcia et al., (2013) a violência física se caracteriza
como o ato da agressão, o resultado do fenômeno seria o uso da força para produzir
injúrias, feridas, no ato de agressões verbais e físicas; a psicológica se caracteriza
como um ato de que rodeia agressões verbais ou gestuais com intuito de
desestabilizar psicologicamente ou restringir a vítima. Já a de cunho sexual implica na
importunação de que ocorre tanto na relação heterossexual ou relação homoafetiva,
que visa a estimulação sexual e pornográfica por meio do aliciamento, ameaças ou
violência física. É a negligência ou o abandono afetivo que se dá na relação onde se
há a recusa ou ausência de cuidados necessários.

2.1 Violência doméstica
De acordo com Oliveira (2012) a violência doméstica foi conduzida à
invisibilidade durante anos, a temática se inseriu nos estudos acadêmicos como umas
das formas mais contundentes de violação de direitos humanos, necessitando, assim,
de intensa mobilização social. O fenômeno da violência doméstica tem assumido, quer
no plano internacional quer a nível nacional, uma importância pública porque atenta
contra os direitos e a qualidade de vida de muitas pessoas e comunidades e, sendo
assim não deve ser encarada de forma particular ou privada.
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Antes de ser entendida como violência doméstica, era taxada como violência
intradomiciliar, que se entende por:
Toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física,
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um
membro da família. Pode ser cometida dentro e fora de casa, por qualquer
integrante da família que esteja em relação de poder com a pessoa agredida.
Inclui também as pessoas que estão exercendo a função de pai ou mãe,
mesmo sem laços de sangue (DAY et al BLANCK, 2003, p. 10).

De acordo com Oliveira (2012) a violência contra mulher em ambiente familiar
passou a ser entendida como doméstica a partir do instante em que as estatísticas
concluíram que a agressão intrafamiliar poderia acontecer com qualquer pessoa que
estivesse dentro do âmbito do lar, como a esposa, filhos, empregada doméstica.
Historicamente, a violência contra a mulher resulta da relação hierárquica construída
entre sexos, sustentada ao longo da história pelos papéis instituídos socialmente a
homens e mulheres, sendo isso fruto da educação diferenciada entre ambos gêneros.
Segundo Rafael e Moura (2014), o termo violência doméstica é estipulado a
partir do feminismo dos anos de 1960, e ainda é muito utilizado. Ostenta insuficiências
por ser um termo de cunho social e é restringida por não incluir a violência que ocorre
fora do lar familiar ou ambiente doméstico, como a violência que acontece no espaço
urbano ou em outras tipologias de relação que não seja a de união estável ou
casamento.
De acordo com Lucena et al., (2012) a violência doméstica é uma das piores
formas de violação dos direitos humanos de mulheres, uma vez que extirpa os seus
direitos de usufruir da liberdade fundamental, afetando a sua dignidade, seu
psicológico e autoestima. Esse ato não é episódico, pelo contrário, é corrente,
socialmente tolerado e escondido pela vítima em nome da sacralidade da instituição
familiar. Esse tipo de violência é entendida como comportamento conscientemente
intencional

e

agressivo

que

causa

danos

físicos,

psicológicos,

jurídicos,

socioeconômicos, morais, além dos sexuais. É complexo e com diversas facetas,
envolvendo relações de poder efetuadas pela força física, controle, desigualdades e
ideologias.
Além disso, Oliveira (2012) acrescenta que a sociedade ainda é patriarcal e
machista, predominando o controle do homem sobre a mulher e é em consequência
desta dominação que mulheres necessitam de leis e de órgãos especiais que as
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ampare, já que, abafadas pelo medo e pela vergonha, não se expõem facilmente
perante os órgãos do Estado.

2.2 A Mulher como vítima da violência doméstica
HOJE, TAMBÉM A Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que no
mundo, uma em cada três mulheres é, já foi ou será vítima de violência doméstica. De
acordo com Waiselfisz (2015) o Brasil está entre os países com um dos maiores
índices de homicídios femininos no mundo. Duas leis mais recentes destacam-se no
enfrentamento da violência contra a mulher: a Lei n. 11.340/2006, Lei Maria da Penha,
e, mais recentemente, a Lei n. 13.104/2015, que qualifica o homicídio contra a mulher
por razões de sua condição de sexo, COMO (criando) a figura legal do feminicídio, a
dimensão mais brutal da violência de gênero.
Sendo assim, segundo Sobolh (2020) a violência contra a figura feminina, é
entendida como uma violência influenciada por gênero e posição histórica de
dominação. É um processo bastante complexo e enraizado na história. Sintetizando,
é um processo histórico-cultural de construção de papéis de gênero, que institui e
verbaliza a violência. Além disso, a violência doméstica é entendida como uma
questão global interligada a um problema de saúde pública que acomete a mulher,
independente de sua classe social, formação profissional, cultural, religiosa.
No Brasil, comumente é discutida a questão por ter se tornando um padrão em
relações conjugais; por isso existe a Lei n. 11.340/2006 da Maria da Penha, que entrou
em vigor em 2006, pelo famoso caso da farmacêutica Maria da Penha que sofreu
constantes agressões de seu marido. Para Sobolh (2020) essas leis estimularam a
criação de mecanismos para a proteção e defesa das mulheres que sofriam as
agressões em seus lares, para coibir o problema. Essa lei ainda traz consigo as formas
em que essa violência ocorria, sendo elas: do tipo físico, verbal, sexual, moral e
patrimonial.
Sobolh (2020) acrescenta que antes da Maria da Penha a violência contra as
mulheres era tratada como um crime em menor potencial era algo natural em um
relacionamento, e a punição se limitava a pagamento de cestas básicas à vitíma, e o
agressor cumpria pena com trabalho comunitário. Esse fato evidencia que o problema
do combate à violência doméstica contra as mulheres é crônico, pois esbarra logo na
sua conceituação e posteriormente, sua criminalização.
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Segundo Signorelli, Auad e Pereira (2013) o exercício de suposição leva a crer
que se o próprio processo de punição ainda é falho e inconstante, o cuidado com as
consequências psicológicas causadas nas mulheres vítimas da violência também é
problemático, para não dizer inexistente. Há uma clara defasagem no que tange ao
acompanhamento dessas vítimas, estando a ação das forças públicas terminadas
quando há o julgamento do agressor, fazendo com que as vítimas, juntamente com
suas famílias, fiquem desamparadas e sem assistência financeira e social,
acarretando numa queda de suas condições psicológicas.
A dificuldade de se relacionar após os atos de violência, além da insegurança
com o próprio corpo são problemas percebidos em primeiro nível, fora os casos de
distúrbios comportamentais causados pelo trauma da violência. Como já afirmado
anteriormente, a violência doméstica contra a mulher é um problema histórico,
construído pela cultura patriarcal de todas as sociedades da humanidade.

2.3 A Violência psicológica contra a mulher

Segundo o Instituto Maria da Penha (2018, p.1), que se baseia na Lei nº
11.340/2006 da Maria da Penha, “estão previstos cinco tipos de violência doméstica
e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e
patrimonial” (Capítulo II, art. 7º, incisos I, II, III, IV e V). A violência física é entendida
como qualquer ato que atente contra a integridade física da mulher ou saúde
corporal e pode-se citar aqui por exemplo um ato: de espacamento; atirar
objetos, esntrangulamento, lesões com objetos perfurantes, queimaduras
causadas por objetos, tortura ou fereimentos por arma de fogo (KRUG et al
2002).

De acordo com Xavier et al., (2016) a violência psicológica é considerada a
partir de uma conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima da
mulher, uma conduta que prejudique o desenvolvimento da mulher e que vise
controlar seus atos e ações comportamentais, crenças e decisões. Como por
exemplo: agressões verbais como: ameaças, constrangimentos em público e
humilhações, exploração, ridicularização, privação de seus direitos de ir e vir,
chantagem, proibição.
De acordo com Pillar (2011) os vários tipos de violência que acometem as
mulheres sem ser a física, ou seja, a verbal, psicológica ou agressão emocional, às
vezes são mais prejudiciais que a física, caracterizada por ameaça, rejeição,
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depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito, punições exageradas. Trata-se
de uma agressão que não deixa marcas corporais visíveis, mas emocionalmente
causa cicatrizes indeléveis para toda a vida. Essas cicatrizes prejudicam todas as
relações posteriores das mulheres, com outras pessoas e até consigo mesmas,
causando problemas de autoaceitação.
Segundo Fonseca e Lucas (2006):
A violência emocional ou psicológica é evidenciada pelo prejuízo à
competência emocional da mulher, expresso através da tentativa de controlar
suas ações, crenças e decisões, por meio de intimidação, manipulação,
ameaças dirigidas a ela ou a seus filhos, humilhação, isolamento, rejeição,
exploração e agressão verbal. Sendo assim, é considerado violento todo ato
que cause danos à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao
desenvolvimento pessoal, como por exemplo, negar carinho, impedi-la de
trabalhar, ter amizades ou sair de casa. São atos de hostilidade e
agressividade que podem influenciar na motivação, na autoimagem e na
autoestima feminina (LUCAS, 2006, pág. 9).

De acordo com Siqueira e Rocha (2019) a violência psicológica é mais
frequente em relacionamentos consideradoS abusivoS, muitas vezes não abordados
pelo sociedade. Os danos psicológicos somam-se aos danos físicos, deixando o
indivíduo aniquilado, perdendo a autoestima, a identidade, causando depressão,
medo, estresse dentre outros transtornos. A desestabilização psicológica de vítimas
de violência doméstica é um dos principais fatores para que a mulher deixe de viver
saudavelmente. De forma que o trauma é o principal resultado da agressão, afetandoa

cognitivamente,

emocionalmente.

Gerando

assim,

possíveis

transtornos

psicológicos.
Segundo Amaral et al., (2014) como consequência psicológica, a maioria das
mulheres desenvolve uma sensação de tristeza constante. Muitas afirmam sentir
menos vontade de praticar os afazeres diários, desejo de chorar, além de querer
consumir bebidas alcoólicas. Ainda segundo os autores, comportamentos como
agressividade e O estresse também são consequências da violência doméstica, pois
as mulheres admitem “estar mais nervosas com amigos, familiares e até mesmo com
os filhos”. Fica claro que a violência doméstica deixa marcas negativas nas mulheres
tão significativas quanto às físicas, prejudicando sua habilidade em acreditar em sua
competência para o resto de sua vida.

Braz. Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4, p.14736-14752 jul./aug. 2021 ISSN: 2595-6825

512

3. NOTAS SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS
PSICOLÓGICAS ORIUNDAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A obra de Fonseca e Lucas (2006) traz à luz uma abordagem de cunho
qualitativo acerca das consequências psicológicas da violência doméstica contra a
mulher, por meio de entrevistas com algumas mulheres que relataram suas
experiências de abuso físico e psicológico. Os autores antecedem a amostragem dos
resultados da pesquisa, um percurso histórico que consolida os conceitos de violência,
violência doméstica, psicológica, etc.
Nesta abordagem, fica claro que a violência contra a mulher é uma construção
histórica que consiste na dominação do homem sobre sua parceira conjugal; essa
relação de superioridade pela força física é tão antiga quanto a humanidade e só a
partir do início do século XX, com a consolidação dos movimentos das mulheres, foi
que essas questões ganharam notoriedade, tendo atenção da esfera pública.
Mesmo com a criação de diversos mecanismos de defesa das mulheres, como
a Lei Maria da Penha, no Brasil, percebe-se que o processo de erradicação de crimes
dessa natureza ainda caminha a passos lentos, pois ainda vivemos em uma
sociedade machista, que silencia e oprime as mulheres, por muitas vezes pondo em
dúvida as suas acusações de assédio, abuso ou violência, e pior, as colocando na
posição de culpada pela situação. Mas talvez o grande destaque da pesquisa dos
autores citados acima seja exatamente o protagonismo que as mulheres violentadas
têm dentro do trabalho exposto: dar voz para que essas mulheres, ainda que de
maneira anônima, compartilhem suas histórias tristes de abusos e suas
consequências psicológicas.
Além disso, também é apresentado que encorpar e dar sensibilidade e mais
informações à pesquisa encoraja outras mulheres que, ao ter contato com o texto ou
com um veículo que o divulgue (TV, rádio, redes sociais, etc.), pode tomar a decisão
de denunciar seus agressores, pois mesmo vivendo uma situação precária dentro do
relacionamento, muitas mulheres não vêem saída a não ser suportar a situação, seja
por vergonha de assumir o que estão sofrendo, seja por medo de não ter como prover
bens aos filhos, já que a maioria dos casamentos ou uniões estáveis tem no homem
a figura que provê dinheiro e outros recursos para casa, baseado na cultura de origem
escrava, como visto.
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Nesse sentido, o estudo de Fonseca e Lucas (2006) tem uma enorme
contribuição para a sociedade, pois não se limita a traçar uma linha histórica sobre a
violência contra a mulher, ou não fica apenas numa discussão teórica acerca das leis
de proteção e estatísticas. Mesmo sabendo que esses aspectos também são
importantes para a resolução do problema como um todo, o diferencial do trabalho
reside em dar voz às mulheres violentadas. Nesse contexto, a sociedade em geral e
os aparelhos do estado podem se apropriar das informações ali contidas para
construir formas de acolhimento psicológico para as mulheres que sofrem com esse
mal, pois como visto, as sequelas comportamentais deixadas são tão ou até mais
graves que as físicas.
Muitos estudos que buscam discutir a violência doméstica contra a mulher não
se firmam na questão psicológica, estando essa atrás de questões como a
criminalização, processos históricos, sistematização de dados, e ainda assim, há uma
defasagem no que se diz respeito à organização e divulgação desses dados, tornando
o processo de silenciamento ainda mais visível. Ou seja, o processo que findaria numa
maior proteção e cuidado psicológico com as mulheres resultaria da ação conjunta em
vários níveis da sociedade.
Como o nível educacional, pois a cultura machista e de dominação do homem
sobre a mulher precisa ser cortada e erradicada desde a educação infantil; nesse
sentido, cabe à escola e à família o dever de instruir conscientizar seus alunos a não
produzirem atitudes machistas que talvez seus avós e até seus pais façam com
naturalidade. Assim como, o nível judicial, pois a lei no Brasil ainda é muito branda e
muitas vezes não protege as vítimas de violência doméstica, as deixando mais
vulneráveis e fazendo com que não haja denúncias, já que o senso comum mostra
que a justiça no Brasil protege mais quem comete os crimes do que quem sofre.
Outro nível importante também é a assistência psicológica, pois ainda que haja
medidas governamentais que incluem na assistência médica das mulheres que
sofrem violência doméstica o acompanhamento psicológico, este não é feito durante
o tempo necessário para que a mulher de fato supere o trauma que lhe acometeu,
isso quando essa assistência existe. Isso pode ser explicado, pois o Brasil é um país
de desigualdade social visível e com altos índices de pobreza, logo, poucas são as
mulheres que podem obter acompanhamento psicológico após sofrerem violência
doméstica.
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Além disso, são necessários que existam cada vez mais trabalhos científicos
que se proponham a mesclar a metodologia de pesquisa bibliográfica com a pesquisa
de campo, estudo de caso, levantamento de dados de determinado município,
comunidade ou bairro, com o intuito de fomentar o mapeamento de histórias reais em
locais específicos, não se limitando apenas a estudos sem retorno à sociedade. A
violência contra a mulher é um problema de saúde pública e deve ser tratado e
abordado com a seriedade e urgência que merece.

4. METODOLOGIA
4.1 Tipo de pesquisa

Esta pesquisa com base no seu objetivo possui caráter exploratório, pois
objetiva proporcionar uma visão geral do tema, aprofundando os conceitos básicos.
De acordo com Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa exploratória tem como finalidade
apresentar mais dados sobre o assunto proposto, podendo gerar uma nova visão em
relação aos aspectos que envolvem o tema abordado. Em relação ao delineamento
de pesquisa foi adotada como ferramenta a pesquisa bibliográfica pela possibilidade
de analisar referências e estudos já publicados. Pois de acordo com Serverino (2016)
esse tipo de pesquisa possibilita o recolhimento amplo de informações e
conhecimentos prévios acerca do tema e é na leitura dessas ferramentas que o
conteúdo para as pesquisas são encontrados.

4.2 Coleta de dados

Em relação à coleta de informações, Lakatos e Marconi (2010) definem que
toda pesquisa precisa de dados para que seja fundamentada, esses dados são
informações abrangentes coletadas de um público-alvo sobre um tópico específico
para conduzir pesquisas e podem ser coletadas de diversas formas. Nesse sentido,
esse trabalho se fundamentou em coleta documental, pois seu desenvolvimento é
através de materiais já elaborados, como livros, artigos científicos, publicações de
órgãos oficiais.
As buscas foram realizadas nas bases de dados: Literatura Latino-Americana
em Ciência e Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), Cartilhas
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do Ministério da Saúde. Os descritores em saúde utilizados foram: Violência
doméstica; consequências psicológicas; mulher.

4.3 Análise de dados

Os dados do presente trabalho foram analisados através do método
hipotéticodedutivo. De acordo com Prodanov e Freitas (2013) esse método de para
analisar dados de um trabalho científico corresponde à elaboração de um problema
inicial, que logo após será fomentado pela formulação de hipóteses e com uma
padronização de conclusão dedutiva, o qual leva em consideração o indicador do
evento que norteia a referida hipótese. Ou seja, essa análise é baseada no
desenvolvimento de respostas para um determinado problema, que pode ser
respondido pela elegibilidade das hipóteses do trabalho.
Para a seleção de artigos científicos foi incluído alguns critérios de inclusão,
como estudos no idioma de português, inglês e espanhol para serem selecionados e
critérios de exclusão os períodos de publicações que não possuem relevância com a
temática.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento da pesquisa foi possível compreender que a violência
doméstica é a agressão física intencional, intimidação, agressão sexual e / ou uso de
outro comportamento ameaçador por um membro de uma família contra outro. Outras
formas menos óbvias de comportamento abusivo incluem perseguição, uso de olhares
ou gestos ameaçadores, tentativas de controlar a saúde reprodutiva de um parceiro
íntimo (por exemplo, recusar-se a usar anticoncepcionais durante a relação sexual) e
demonstrações de agressão psicológica, como abatimento humilhar ou isolar um
parceiro íntimo.
Além disso, a violência doméstica é considerada um problema de saúde global
caracterizado como qualquer comportamento dentro de um relacionamento íntimo que
cause danos físicos, psicológicos ou sexuais. Atualmente, está bem documentado que
a violência doméstica pode causar extensas consequências para a saúde mental de
suas vítimas. Ela pode ser caracterizada como um trauma interpessoal, e os sintomas
de transtorno de estresse pós-traumático, junto com outros sintomas comórbidos,
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como depressão, ansiedade, suicídio, abuso de substâncias e distúrbios do sono são
as consequências psicológicas mais comuns relatos por vítimas da violência
doméstica.
Sendo assim, as vítimas da violência doméstica podem enfrentar efeitos
contínuos e desafiadores após sofrerem abusos físicos, mentais e emocionais. Pode
levar algum tempo para ela se ajustar a viver em um ambiente seguro, especialmente
se o acusado foi gravemente violento e / ou cometeu as ações por um longo período
de tempo.
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