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EDITORIAL

A partir da Constituição de 1988, através da lei de nú-
mero 8080, o Sistema Único de Saúde, SUS, foi instituído 
no Brasil. Uma lei muito completa e bem construída, fun-
damentada na universalização do direito ao acesso à saúde 
no Brasil. Vários países, entre os quais os Estados Unidos, 
utilizaram o modelo do SUS como meta a ser atingida nos 
seus respectivos sistemas de saúde. Nesse sentido, nenhuma 
categoria profissional é mais privilegiada do que a dos mé-
dicos para testemunhar como, na prática, o SUS funciona. 
Quais os seus méritos, as suas deficiências e os seus desafios.

Milhões de pessoas são atendidas pelo SUS no Brasil. 
Segundo estimativa do Ministério da Saúde, em torno de 
70% da população depende do SUS para ter acesso à saúde 
nos seus diversos níveis de complexidade. Esses atendi-
mentos são realizados, em sua imensa maioria, por médi-
cos. Os números são muito altos. 

Proporcionalmente aos números, também cresce entre 
médicos e pacientes a percepção de que algo deve mudar 
no SUS. A visão cotidiana das emergências abarrotadas de 
pacientes, muitos deitados em macas nos corredores de 
hospitais e muitos sentados em cadeiras ou mesmo deita-
dos no chão, é prova visual cabal de que o Sistema está, no 
mínimo, insuficiente para atender às demandas. 

Para problemas complexos, não existem soluções sim-
ples nem mágicas. Muito menos existe espaço para soluções 
mágicas nem populistas, como vimos recentemente nos úl-
timos anos. Há que ser repensada a forma de financiamento 
do SUS onde fiquem claras e estabelecidas as origens dos 

O SUS, os médicos e seus desafios

recursos. Simplesmente determinar de forma vertical que 
12% do orçamento deve ser investido na saúde sem deter-
minar de onde vem esse percentual não tem sido eficaz. 

Outra questão a ser abordada de forma urgente é a 
construção de uma competência do sistema público em 
gerir os recursos aplicados. O Brasil é um dos países que 
menos investe em saúde: menos de 4 dólares por habitante 
ao ano. Ora, se os recursos são escassos, eles devem ter 
uma aplicação otimizada ao máximo. Os gestores públicos 
têm sido eficazes na gestão desses escassos recursos? Este 
debate precisa ser realizado. Todos os níveis de gestão da 
saúde – municipal, estadual e federal – devem aperfeiçoar 
e integrar as suas ações para evitar desperdícios ou perdas 
que poderiam ser evitadas.

Não vejo que falte determinação, dedicação ou compe-
tência dos médicos que, mesmo diante de situações seve-
ramente adversas de trabalho, dedicam-se diariamente ao 
atendimento de milhões de brasileiros. São comoventes as 
histórias e os relatos que ouvimos de colegas e de pacientes 
desta verdadeira saga que é atender e ser atendido pelo SUS. 
Histórias de altruísmo e, às vezes, heroísmo por parte de 
colegas que, mesmo frente a enormes dificuldades, conse-
guem salvar vidas diariamente. O SUS pode e deve melhorar.  
O Brasil e os brasileiros serão os principais beneficiados.

ANTONIO CARLOS WESTON
Editor da Revista da Amrigs
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ARTIGO ORIGINAL

Prevalência e fatores de risco associados à retinopatia  
da prematuridade em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal do interior do Rio Grande do Sul, Brasil
Prevalence and risk factors associated with retinopathy of   prematurity in a  
Neonatal Intensive Care Unit in the interior of  Rio Grande do Sul, Brazil

Mariana Machado do Nascimento1, Angélica Cristine Feil2, Débora Cristina Haack Bassani2,  
Leonardo Silveira Nascimento2, Paola de Oliveira Abreu2, Fátima Cleonice de Souza3

RESUMO

Introdução: A retinopatia da prematuridade (ROP) é uma doença ocular vasoproliferativa ocasionada pela imaturidade da retina e 
possui etiologia multifatorial. Tem como principais fatores de risco a prematuridade e o baixo peso ao nascer. Os objetivos do pre-
sente estudo foram avaliar a prevalência de ROP em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e determinar os fatores 
de risco presentes na amostra. Métodos: Estudo observacional transversal retrospectivo, realizado a partir da análise de prontuários 
de prematuros atendidos na UTIN de um hospital do interior do Rio Grande do Sul, Brasil, durante o período de três anos. Foram 
incluídos recém-nascidos com idade gestacional inferior ou igual a 32 semanas e/ou peso ao nascimento menor ou igual a 1.500 
gramas. Foram excluídos os neonatos que evoluíram para óbito ou que receberam alta hospitalar antes de serem submetidos ao exa-
me de fundo de olho para avaliação de ROP. Resultados: A detecção de ROP foi feita em 87,50% da amostra. Houve predomínio 
da classificação estágio I, zona III, representada por 60,71% dos neonatos acometidos. Peso maior que 1.500 gramas associou-se 
à menor incidência do acometimento pela doença. Dos fatores de risco analisados, apenas idade gestacional abaixo de 32 semanas  
(p = 0,044) correlacionou-se significativamente com o desenvolvimento de ROP. Conclusão: Este trabalho reforça a importância de 
uma triagem adequada para ROP, através de um exame oftalmológico completo e em tempo adequado, para o diagnóstico precoce 
dessa doença que pode ser tratada, evitando muitos casos de importante deficiência visual nas crianças nascidas prematuramente.

UNITERMOS: Retinopatia da Prematuridade, Neonatologia, Recém-nascido Prematuro, Recém-nascido de Baixo Peso.

ABSTRACT

Introduction: Retinopathy of  prematurity (ROP) is a vasoproliferative ocular disease brought about by retinal immaturity. With multifactorial etiology, its 
main risk factors are prematurity and low birth weight. The aims of  this study were to evaluate the prevalence of  ROP in a Neonatal Intensive Care Unit 
(NICU) and to determine the risk factors present in the sample. Methods: A retrospective cross-sectional observational study was carried out based on the 
analysis of  records of  preterm infants treated at the NICU of  a hospital in the interior of  Rio Grande do Sul, Brazil, during a three-year period. Newborns 
with gestational age less than or equal to 32 weeks and/or birth weight less than or equal to 1,500 grams were included. Neonates who died or were discharged 
from hospital before being submitted to fundus examination for ROP evaluation were excluded. Results: ROP was detected in 87.50% of  the sample. There 
was a predominance of  stage I, zone III, represented by 60.71% of  the infants affected. Weight greater than 1,500 grams was associated with lower incidence 
of  disease involvement. Of  the risk factors analyzed, only gestational age below 32 weeks (p = 0.044) was significantly correlated with development of  ROP. 
Conclusions: This study reinforces the importance of  appropriate screening for ROP, through a complete ophthalmologic examination and in adequate time, 
for the early diagnosis of  this disease that can be treated, avoiding many cases of  significant visual deficiency in prematurely born children.

KEYWORDS: Retinopathy of  Prematurity, Neonatology, Preterm Newborn, Low-birth Weight Newborn.

1 Médica Pediatra. Serviço de Pediatria do Hospital Santa Cruz, Santa Cruz do Sul/RS.
2 Estudante do Curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).
3 Doutora em Pediatria. Serviço de Pediatria do Hospital Santa Cruz. Docente de Pediatria do Curso de Medicina na Unisc. 
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INTRODUÇÃO

A retinopatia da prematuridade (ROP) é uma doença 
ocular vasoproliferativa, ocasionada pela imaturidade da 
retina e de etiologia multifatorial em recém-nascidos pre-
maturos ou de baixo peso ao nascer (1). Essa doença teve 
sua primeira descrição em 1942, quando T. L. Terry deno-
minou-a erroneamente de fibroplastia retrolental devido à 
fibrose observada nos estágios avançados, sendo chamada 
de retinopatia da prematuridade somente em 1951 por P. 
Heath, o qual levou em conta todas as fases da patologia (2).  
Os vasos sanguíneos anormais podem sangrar facilmente, 
causar cicatrizes e deslocar a retina, sendo esta a principal 
causa da cegueira (3).

A ROP é uma causa relevante de déficit visual e/ou 
cegueira em crianças, representando uma fonte de ônus 
social e financeiro, potencialmente prevenível se adequa-
damente avaliada e tratada. Considerando-se que vem 
sendo cada vez maior a sobrevida de prematuros extre-
mos, a preocupação com a ROP e suas implicações faz-se 
ainda mais necessária (2,3).

Os fatores de risco neonatais mais importantes para 
ROP são o grau de prematuridade e o baixo peso ao nas-
cer, mas existem outros fatores associados com a morbida-
de, tais como exposição prolongada ao oxigênio, tempo de 
ventilação mecânica, sepse, hiperglicemia, baixo ganho de 
peso pós-natal, transfusões de sangue, hemorragia peri e 
intraventricular e displasia broncopulmonar. Estudos mais 
recentes aventam a possibilidade de maior incidência de 
ROP em prematuros do sexo masculino (2-4). 

Atualmente, o peso ao nascimento e a idade gestacional 
são utilizados como critérios de triagem para risco de ROP, 
indicando o exame oftalmológico no recém-nascido e no 
lactente. Fatores pós-natais que podem ajudar a prever ou 
impedir a doença não são considerados (5). Recém-nasci-
dos com idade gestacional abaixo de 32 semanas e/ou com 
peso de nascimento abaixo de 1.500-1.600 gramas devem 
passar por avaliação oftalmológica ao atingir quatro a seis 
semanas de vida e, posteriormente, devem realizar revi-
sões, de acordo com os resultados do primeiro exame, de 
modo a acompanhar a progressão da doença e intervir no 
período adequado para evitar complicações (4-6).

A fisiopatologia da ROP pode ser dividida em duas fa-
ses. A fase I consiste no crescimento pós-natal da retina 
pobremente vascularizada, levando à hipóxia tecidual, que, 
em seguida, determina o grau de neovascularização pato-
lógica, ou fase II. Assim, fatores de crescimento pós-natal 
ou deficiências nutricionais que suprimem o crescimento 
vascular da retina podem influenciar no desenvolvimento 
posterior de retinopatia proliferativa (5).

A Classificação Internacional da ROP definiu a doença 
segundo a gravidade (estágios de 1 a 5), localização (zonas 
de I a III) e extensão (variação entre 1 e 12h). Essas ca-
racterísticas podem ou não estar associadas com a doença 
plus, que indica dilatação arteriolar e tortuosidade venosa, 
as quais sugerem atividade da doença. Verificou-se, tam-

bém, uma forma grave da doença posterior, chamada de 
doença pré-plus. A Classificação Internacional inclui ain-
da um grau de ROP denominado doença limiar, defini-
da como presença de estágio 3, zonas I ou II, extensão 
de pelo menos 5 horas contínuas ou 8 horas intercaladas 
e identificação de doença plus. Destaca-se ainda a forma 
pré-limiar, um estágio mais precoce que antecede a for-
ma limiar. Na maioria das crianças, a gravidade da ROP 
é inversamente relacionada com o peso ao nascimento e 
com a idade gestacional. São raros os diagnósticos de ROP 
grave (estágio 3, doença limiar ou maior) entre crianças 
nascidas com mais de 1.500 gramas e/ou com mais de 32 
semanas de idade gestacional (5-7).

O prognóstico de pacientes com ROP estágios 1 e 2 
é favorável, já que as lesões habitualmente regridem, po-
dendo a retina periférica ficar totalmente vascularizada 
dentro das semanas seguintes ao parto, deixando poucas 
alterações residuais. Aproximadamente 90% dos prema-
turos com esses estágios mostram involução espontânea 
da doença e não requerem tratamento específico. Esses 
pacientes só precisam de acompanhamento durante os 
primeiros anos de vida para prevenir a ambliopia e o es-
trabismo e para corrigir ametropias, cuja incidência pa-
rece ser maior em bebês prematuros (8). Por isso, após 
a alta desses pacientes da Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN), é recomendada uma consulta oftalmo-
lógica de revisão em 4 a 6 meses (9).

Quando a ROP atingir a fase 3 de doença limiar ou tipo 
1 pré-limiar, é indicado tratamento, uma vez que 50% dos 
pacientes com doença limiar e mais de 15% dos pacientes 
com a forma pré-limiar terão resultados anatômicos e fun-
cionais desfavoráveis sem tratamento adequado. O prog-
nóstico do tratamento com crioterapia ou fotocoagulação 
em pacientes com doença limiar é bom e pode impedir a 
perda visual em cerca de 70 a 80% dos pacientes (8,9).

Em resumo, o tratamento precoce é indicado de acor-
do com os seguintes critérios: Zona I, qualquer estágio de 
ROP, com doença plus, ou Zona I, ROP estágio 3, sem 
doença plus, ou Zona II, estágio 2 ou 3, com doença plus 
(2). O laser transpupilar é hoje a terapia mais indicada para 
ROP. Os resultados do tratamento com fotocoagulação 
são encorajadores e podem interromper a progressão da 
doença na maioria dos pacientes (8).

O presente estudo teve como objetivos determinar a 
prevalência de ROP na UTIN de um hospital de ensino do 
interior do Rio Grande do Sul, Brasil, durante o período de 
três anos, e avaliar quais os fatores de risco clínico-epide-
miológicos já conhecidos para ROP estiveram presentes na 
amostra estudada.

MÉTODOS

Foi conduzido um estudo observacional transversal re-
trospectivo, a partir da análise de prontuários de neona-
tos prematuros atendidos no período de janeiro de 2013 
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a dezembro de 2015 na UTIN do Hospital Santa Cruz, 
localizado na região do Vale do Rio Pardo, no interior do 
Rio Grande do Sul, Brasil. O estudo foi aprovado pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Santa Cruz 
do Sul, sob o parecer consubstanciado 1.540.171 e CAAE 
55807916.8.0000.5343.

Foram incluídos recém-nascidos com idade gestacional 
inferior ou igual a 32 semanas e/ou peso ao nascimento 
menor ou igual a 1.500 gramas, que realizaram avaliação of-
talmológica durante a internação hospitalar. Os critérios de 
exclusão foram neonatos que evoluíram para óbito ou que 
tenham recebido alta hospitalar antes de serem submetidos 
ao exame de fundo de olho para avaliação de ROP. O exame 
foi feito pelo médico oftalmologista da unidade entre a quar-
ta e a sexta semana de vida, após dilatação pupilar, conforme 
preconizado na literatura. Os exames de todos os neonatos 
foram realizados pelo mesmo oftalmologista. O estadiamen-
to da ROP foi feito de acordo com a Classificação Interna-
cional da ROP, em estágios 1 a 5, localização (zonas I a III), 
e presença ou não de doença plus (10). Para a classificação da 
doença, foi considerado o olho de maior estágio.

A variável dependente do estudo foi a presença ou au-
sência de ROP. As variáveis independentes foram sexo, 
peso ao nascimento, idade gestacional, presença de gemela-
ridade, uso de surfactante, realização de fototerapia, ocor-
rência de sepse diagnosticada clinicamente e confirmada 
por hemocultura, desenvolvimento de hemorragia intra-
craniana detectada em ultrassonografia craniana, escore de 
Apgar no quinto minuto de vida, presença de persistência 
do canal arterial ao ecocardiograma, recebimento de trans-
fusão sanguínea e uso de suporte ventilatório associado ao 
tempo de exposição ao oxigênio.

Para as análises estatísticas, utilizou-se o programa 
IBM SPSS Statistics Base 22.0. Para avaliar associações en-
tre variáveis categóricas, foram utilizados o teste exato 
de Fischer para variáveis com duas categorias e o teste 
qui-quadrado de Pearson para variáveis com mais de duas 
categorias. Determinou-se um intervalo de confiança de 
95% (IC95%), sendo considerados significativos, portan-
to, os valores de p inferiores a 0,05. A associação entre os 
fatores de risco para ROP e o acometimento pela doença 
foi estudada por meio da estimativa do odds ratio (OR) e 
de seus respectivos IC 95%.

RESULTADOS

No período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, 
foram registrados 5.579 nascimentos no Hospital Santa 
Cruz. Destes, 294 necessitaram de internação na UTIN do 
serviço, dos quais 141 (2,53%) tinham peso ao nascimento 
de 1.500 gramas ou menos e/ou idade gestacional de 32 
semanas ou menos. Foram excluídos 57 recém-nascidos 
que evoluíram para óbito antes da realização do exame e 
20 que tiveram alta hospitalar antes da avaliação oftalmoló-
gica, restando 64 neonatos, cujos dados foram analisados.

A detecção de ROP em qualquer estadiamento foi feita 
em 56 pacientes, representando 87,50% da amostra estu-
dada e 1,00% do total de nascimentos ocorridos no hospi-
tal no período analisado. A distribuição dos casos de ROP 
entre os sexos foi semelhante, com leve predominância 
do sexo feminino (51,56% dos pacientes acometidos pela 
doença). Peso ao nascimento maior que 1.500 gramas asso-
ciou-se à menor incidência do acometimento pela doença, 
embora não tenha havido significância estatística. Quase a 
totalidade dos neonatos acometidos pela patologia apre-
sentou menos de 32 semanas de idade gestacional ao nas-
cimento (Tabela 1).

Observando-se o estadiamento da ROP, o estágio I foi 
o predominante, com 36 casos (64,28% dos acometidos 
por ROP), seguido do estágio II com 15 recém-nascidos 
(26,79% dos acometidos) e do estágio III com 5 pré-ter-
mos (8,92% dos acometidos), conforme ilustrado na Figu-
ra 1. Não houve pacientes nos estágios IV e V. Presença de 
doença plus ocorreu em 10 pacientes (17,86% dos neonatos 
portadores de ROP). 

Dos fatores de risco analisados, apenas idade gesta-
cional abaixo de 32 semanas (p = 0,044) correlacionou-
-se significativamente com o desenvolvimento de ROP.  
Os demais fatores pesquisados não apresentaram diferen-
ça estatisticamente significativa entre os grupos, como de-
monstrado nas Tabelas 1 e 2. Entre os pacientes que de-
senvolveram ROP, o tempo médio de oxigenioterapia foi 
de 33,18 dias, com desvio-padrão de 28,81 dias, mas não 

Variáveis
Total Com ROP Sem ROP

p
n % n % n %

Sexo       
Masculino 28 43,75 23 35,94 5 7,81

0,282*
Feminino 36 56,25 33 51,56 3 4,69

Idade gestacional       
23 a 27 semanas 13 20,31 11 17,19 2 3,12

0,044+28 a 32 semanas 50 78,13 44 68,75 6 9,38
> 32 semanas 1 1,56 1 1,56 0 0,00

Peso ao nascimento       
500 a 750 gramas 3 4,69 2 3,13 1 1,56

0,480+
751 a 1000 gramas 15 23,44 15 23,44 0 0,00
1001 a 1500 gramas 30 46,87 26 40,62 4 6,25
> 1500 gramas 16 25,00 13 20,31 3 4,69

Apgar no 5º minuto       
0 a 3 1 1,56 1 1,56 0 0,00

0,573+
4 a 6 7 10,94 6 9,38 1 1,56
7 8 12,50 8 12,50 0 0,00
8 a 10 48 75,00 41 64,06 7 10,94

Total 64 100,00 56 87,50 8 12,50  

Tabela 1. Descrição da amostra e comparação entre os recém-nascidos 
que apresentaram ROP e os que não apresentaram a doença.

*Teste exato de Fischer; +Teste qui-quadrado de Pearson.
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houve associação significativa entre o tempo de oxigenio-
terapia e o desenvolvimento da doença (Tabela 3).

 

DISCUSSÃO

A prevalência de ROP varia de acordo com cada país. 
Observa-se grande prevalência principalmente em países 
com bom desenvolvimento humano, nos quais há maior 
investimento nos cuidados perinatais, resultando em au-
mento da sobrevida de bebês prematuros e com baixo peso 
(8). A ROP é responsável por aproximadamente 50 mil ca-
sos de cegueira infantil no mundo (11). Segundo o estudo 
de Gonçalves et al. (12), há um caso de ROP para cada 820 
nascimentos nos Estados Unidos. No Brasil, a ROP é res-
ponsável por 3 a 21% dos casos de cegueira (2).  

A prevalência de ROP varia também entre locais do 
mesmo país e até entre determinados serviços, principal-
mente em decorrência das características da população 
estudada e da prevenção dos fatores de risco associados 
à doença. Em um estudo realizado na UTIN do Seoul St. 

Mary’s Hospital (13), a frequência de ROP em qualquer 
estágio foi de 28,4%. Em estudo do Babol Ophtalmology 
Center (14), a prevalência foi de 45%. Nesse último, rea-
lizado em um centro de oftalmologia do Irã, a população 
estudada foi composta por todos os prematuros que eram 
referenciados para acompanhamento oftalmológico após 
a alta hospitalar, o que pode ter causado um viés de se-
leção. Um estudo conduzido em 2011 na UTIN do Hos-
pital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 
(15), com metodologia semelhante à do presente estudo, 
inclusive quanto à idade gestacional e ao peso ao nas-
cimento dos prematuros incluídos, observou prevalência 
de 44,6%. 

Dessa forma, a prevalência encontrada em nosso estu-
do foi superior aos dados descritos na literatura. Tal fato 
pode estar associado à constatação de que nosso serviço é 
utilizado como referência para gestantes com pré-natal de 
alto risco, recebendo pacientes de vários locais da região, 
gerando maior número de partos prematuros, e, conse-
quentemente, neonatos com mais comorbidades. 

Figura 1. Distribuição da ROP nos diferentes estágios e zonas entre 
os recém-nascidos portadores da doença.
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Fatores
Total Com ROP Sem ROP OR

(IC95%) p
n % n % n %

Uso de surfactante
Sim 55 85,94 48 75,00 7 10,94 0,857

(0,093-7,931) 0,688*
Não 9 14,06 8 12,50 1 1,56

Gemelaridade
Sim 18 28,12 16 25,00 2 3,12 1,200

(0,219-6,582) 0,600*
Não 46 71,88 40 62,50 6 9,38

Fototerapia
Sim 54 84,38 47 73,44 7 10,94 0,746

(0,082-6,823) 0,635*
Não 10 15,62 9 14,06 1 1,56

Sepse neonatal 
Sim 58 90,63 51 79,69 7 10,94 1,457

(0,148-14,357) 0,567*
Não 6 9,37 5 7,81 1 1,56

Persistência do canal arterial
Sim 17 26,56 16 25,00 1 1,56 2,800

(0,318-24,622) 0,313*
Não 47 73,44 40 62,50 7 10,94

Hemorragia intracraniana
Sim 31 48,43 29 45,31 2 3,12 3,222

(0,598-17,358) 0,149*
Não 33 51,57 27 42,19 6 9,38

Transfusão sanguínea
Sim 48 75,00 44 68,75 4 6,25 3,667

(0,797-16,863) 0,099*
Não 16 25,00 12 18,75 4 6,25

Suporte ventilatório
Sim 63 98,44 56 87,50 7 10,94 0,875 

(0,673-1,137) 0,125*
Não 1 1,56 0 0,00 1 1,56

Total 64 100,00 56 87,50 8 12,50

Tabela 2. Associação entre fatores neo e perinatais e o acometimento 
por ROP.

*Teste exato de Fischer

Tempo
Total Com ROP Sem ROP

p
n % n % n %

< 7 dias 12 18,75 7 10,94 5 7,81
7 a 14 dias 9 14,06 8 12,50 1 1,56

0,399*

15 a 21 dias 6 9,38 6 9,38 0 0,00
22 a 28 dias 10 15,62 10 15,62 0 0,00
29 a 35 dias 7 10,94 7 10,94 0 0,00
36 a 60 dias 13 20,31 12 18,75 1 1,56
61 a 90 dias 3 4,69 2 3,13 1 1,56
91 a 120 dias 3 4,69 3 4,69 0 0,00
> 120 dias 1 1,56 1 1,56 0 0,00
Total 64 100,00 56 87,50 8 12,50  

Tabela 3. Relação entre o tempo de oxigenioterapia e o acometimento 
por ROP.

*Teste qui-quadrado de Pearson.
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Em relação ao sexo mais acometido, a maioria dos 
estudos traz o sexo masculino como mais frequente 
(11,14,16,17). Contudo, esta amostra não apresentou pre-
dominância de sexo, sendo que pouco mais da metade 
(51,56%) dos prematuros acometidos por ROP era do sexo 
feminino, concordando com o estudo de Alajbegovic-Ha-
limic et al. (18), conduzido em Sarajevo, em que a distribui-
ção entre os sexos foi semelhante (51,2% de meninas). 

O presente estudo apresentou maior frequência de 
ROP no estágio I, zona III, diagnosticado em 34 recém-
-nascidos (60,71% dos acometidos por ROP). Isso indica 
que os casos de retinopatia não foram tão severos, porém 
afetaram até a parte mais periférica da retina temporal, de 
acordo com a classificação do Comitê Internacional de 
Classificação da ROP (10). 

Em relação ao peso ao nascimento, estudos indicam 
que baixo peso ao nascer está relacionado com maior ne-
cessidade de oxigenioterapia, ventilação mecânica prolon-
gada, transfusões sanguíneas e maior incidência de sepse, 
as quais são conhecidamente fatores de risco para ROP 
(19,20). Verificamos em nossa amostra que os neonatos 
com maior peso tiveram menor incidência de ROP. Entre-
tanto, esse dado não apresentou valor estatístico significa-
tivo, indo em desacordo ao relatado em diversos estudos 
(19,21,22). 

O estudo de Yau et al. (1) cita como os fatores de risco 
estatisticamente significativos para ROP menor idade ges-
tacional, uso de surfactante, ventilação mecânica invasiva e 
hemorragia intraventricular grau 4. Destes, em nosso tra-
balho, apenas a menor idade gestacional associou-se signi-
ficativamente com a ocorrência de ROP. 

No estudo de Alizadeh et al. (11), a maior prevalência 
de ROP foi encontrada em pacientes com idade gestacio-
nal menor que 28 semanas, enquanto que, no estudo de 
Rasoulinejad & Montazeri (14), a faixa etária mais acome-
tida foi com idade gestacional inferior a 32 semanas. Esses 
dados sustentam os resultados obtidos em nosso trabalho, 
em que 98,44% dos pacientes com ROP possuíam idade 
gestacional de até 32 semanas.

Embora em desacordo com o relatado em grande par-
te da literatura, em nosso estudo o uso de oxigenoterapia 
não apresentou associação significativa como fator de risco 
para ROP, o que também foi encontrado por Alizadeh et 
al. (11) em seu trabalho. Além disso, a maioria dos autores 
não encontrou diferença significativa entre o tempo médio 
de oxigenoterapia e o desenvolvimento de ROP (23). Isso 
também foi verificado em nosso estudo, em que o tempo 
médio de oxigenioterapia não se associou significativamen-
te com a ocorrência da doença.

CONCLUSÃO

O presente estudo apresentou importantes limitações, 
dentre as quais se destaca o fato de ser um estudo retros-
pectivo, por ter feito uso de dados secundários e devido à 

reduzida amostra. Outra limitação se deu pelo fato de o 
acompanhamento não ocorrer somente na unidade. Após 
a alta hospitalar, as crianças foram atendidas no consul-
tório particular do oftalmologista responsável, não haven-
do dados registrados nos prontuários da unidade sobre as 
avaliações posteriores. Dessa forma, não foi possível ter a 
informação correta de quantos pacientes necessitaram do 
tratamento para ROP e de quantos tiveram regressão es-
pontânea da doença, evento que pode estar associado ao 
viés na elevada prevalência da doença encontrada. 

Ademais, 20 prematuros dos elegíveis para a amostra 
tiveram alta hospitalar sem realizar avaliação oftalmológica, 
o que levou a uma perda de 14,18% na amostra do estudo. 
Apesar de o exame ter sido feito pelo mesmo oftalmologis-
ta em todos os neonatos analisados, suas visitas ocorriam 
conforme sua disponibilidade e não de acordo com um 
determinado número de dias de vida dos recém-nascidos. 
Ainda, salientam-se as dificuldades quanto à interpretação 
de dados em prontuários que não estavam adequadamente 
preenchidos.

Apesar dessas limitações encontradas, pode-se concluir 
que a prevalência de ROP foi elevada nos prematuros aten-
didos na UTIN estudada, o que enfatiza a importância de 
uma triagem adequada para esta patologia, através de um 
exame oftalmológico completo e em tempo adequado, para 
o diagnóstico precoce dessa doença que pode ser tratada, 
evitando muitos casos de importante deficiência visual nas 
crianças nascidas prematuramente.
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ARTIGO ORIGINAL

Percepção de fatores de risco de coronariopatias  
na voz de pacientes infartados

Arthur Vinícius da Costa Paes Leme1, Estela Fernandes Pimenta Oliveira1, Sarah da Silva Candido2, Cynthia Kallás Bachur3

RESUMO

Introdução: Os fatores de risco para doenças isquêmicas no coração e as mudanças necessárias de seus hábitos de vida se tornam 
fundamentais para a diminuição do risco para um segundo evento isquêmico. Objetivos: Quantificar a percepção do paciente sobre 
o desenvolvimento das doenças cardiovasculares; identificar os fatores de risco mais prevalentes nos pacientes infartados; conscien-
tizar sobre a importância de mudanças nos hábitos de vida e oferecer cartilhas informativas. Métodos: Elaborou-se e aplicou-se um 
instrumento de coleta de dados, contendo 11 questões fechadas, com alternativas de resposta única ou múltipla. Resultados: 50 par-
ticipantes, internados em um hospital de rede pública, nos anos de 2016 e 2017. Destes, 19 (38%) eram mulheres e 31 (62%) homens, 
com idade média de 58,53±13,54 e 61,06±11,25 anos, respectivamente. A partir do instrumento aplicado, foi possível observar que os 
participantes não eram totalmente leigos sobre o assunto. Conclusão: Com base nos resultados do presente estudo, pôde-se constatar 
que os participantes reconhecem os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Notou-se grande interesse 
nas orientações oferecidas nas cartilhas educativas. Diante desse cenário, espera-se que o paciente mude seus hábitos de vida e transmita 
sua experiência para toda a família, fazendo com que o objetivo deste trabalho atinja muito mais pessoas que apenas os voluntários.

UNITERMOS: Infarto Agudo do Miocárdio, Percepção de Fatores de Risco, Cardiopatias.

ABSTRACT

Introduction: Risk factors for ischemic heart disease and the necessary changes in lifestyle habits are critical for reducing the risk of  a second ischemic 
event. Aims: To quantify patient perception about the development of  cardiovascular diseases; to identify the most prevalent risk factors in infarcted patients; 
to raise awareness about the importance of  changing lifestyles and provide informational guides. Methods: A data collection instrument, containing 11 
closed questions, with single or multiple response alternatives was developed and applied. Results: Fifty participants, admitted to a public hospital in 2016 
and 2017. Of  these, 19 (38%) were women and 31 (62%) men, with a mean age of  58.53 ± 13.54 and 61.06 ± 11.25 years, respectively. From the 
instrument applied, participants were found not to be totally ignorant about the subject. Conclusion: From the results of  the present study, it is possible to 
observe that the participants recognize the risk factors for the development of  cardiovascular diseases. There was great interest in the guidelines offered in the 
educational booklets. Given this scenario, the patient is expected to change his/her life habits and transmit his/her experience to the whole family, making 
the aim of  this work reach many more people than just volunteers.

KEYWORDS: Acute Myocardial Infarction, Perception of  Risk Factors, Cardiopathies.

Perception of  risk factors of  coronariopathies in the voice of  infarcted patients
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INTRODUÇÃO 

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma condi-
ção patológica em que, por algum motivo, a maior parte 
devido a placas ateroscleróticas (1), há a morte de cardio-
miócitos, decorrente de uma obstrução prolongada da ir-
rigação coronariana, causando um quadro isquêmico no 
tecido cardíaco. A lesão celular possui fases distintas em 
que, inicialmente, predominam as alterações eletrolíticas 
que causam alterações morfológicas em nível de membra-
na celular e canais iônicos e que, posteriormente, causam 
a necrose, deixando a célula com uma lesão irreversível 
(2). A morte celular depende, exclusivamente, do tempo 
de obstrução e da artéria obstruída. Fisiopatologicamen-
te, quando a célula é lesada, há a liberação de algumas 
moléculas denominadas marcadores biológicos. Estas 
ganham destaque ao auxiliar no diagnóstico de pacientes 
com Síndrome Isquêmica Miocárdica Instável (SIMI), 
em que o IAM não está totalmente esclarecido. Dentre 
os principais marcadores biológicos, entram a creatino-
quinase (CK-MB) e suas isoformas, as troponinas e mio-
globinas (3). O sintoma patognomônico do IAM é a dor 
precordial com irradiação para membro superior esquer-
do permanente de 20 a 30 minutos. Além disso, outros 
sintomas como irradiação da dor para membro superior 
direito, ombros, mandíbula, região cervical também são 
comuns e, ainda, dor em queimação na região epigástri-
ca, náuseas, vômitos, mal-estar, confusão mental, taqui-
cardia e dispneia fazem parte dos sintomas mais usuais. 
A dor pode ter seu início com o paciente em repouso ou 
após esforço físico leve, sem fatores de melhora expres-
sivos (2,4). Alguns fatores são predisponentes ao IAM, 
como a história familiar prévia de coronariopatias, idade 
avançada, hiperlipidemia, sedentarismo, obesidade, es-
tresse e ansiedade – os quais fazem com que o paciente 
aumente o consumo de gorduras saturadas –, Diabetes 
Mellitus (DM) e tabagismo. Estes últimos, se concomitan-
tes, aumentam inúmeras vezes a chance de ocorrência do 
IAM, uma vez que a hiperglicemia e as toxinas do tabaco 
promovem a lesão endotelial e a formação de trombos, 
além do alto poder vasoconstritivo da nicotina, o qual 
aumenta a resistência vascular periférica e, consequen-
temente, a pressão arterial (1,3,5-7). Portanto, para um 
bom prognóstico, é necessário um atendimento adequa-
do e atencioso por parte de toda a equipe médica, bem 
como a equipe de reabilitação. Nesse sentido, a educação 
do paciente sobre sua doença, os fatores de risco e as 
mudanças necessárias de seus hábitos de vida se tornam 
fundamentais para a diminuição do risco para um segun-
do evento isquêmico (7,11).

Sendo assim, os objetivos deste trabalho foram quan-
tificar a percepção do paciente sobre o desenvolvimento 
das doenças cardiovasculares; identificar os fatores de ris-
co mais prevalentes nos pacientes infartados, conscientizar 
sobre a importância de mudanças nos hábitos de vida e 
oferecer cartilhas informativas.

MÉTODOS

Tratou-se de um estudo de caráter exploratório, descri-
tivo e transversal. O estudo foi realizado em um hospital 
público de uma cidade no interior do estado de São Pau-
lo, com pacientes infartados internados, durante o ano de 
2016 até julho de 2017. A amostra foi composta por 50 
pacientes internados com diagnóstico de Infarto Agudo do 
Miocárdio, hemodinamicamente estáveis, voluntários, sem 
distinção de sexo ou etnia, com idade acima de 18 anos.  
Os pacientes foram convidados pessoalmente pelos au-
tores deste estudo, e os participantes que voluntariamen-
te aceitaram sua inclusão neste projeto foram abordados 
no quarto que estavam hospitalizados, por estudantes do 
segundo ano do curso de Medicina, sob supervisão da pes-
quisadora responsável, onde receberam detalhadamente 
explicações sobre o objetivo do trabalho e foram orien-
tados a responder ao instrumento utilizado neste estudo. 
Não foram entrevistados pacientes que apresentavam al-
gum déficit cognitivo, menores de 18 anos ou aqueles que 
se recusaram a participar da pesquisa.

Para o conhecimento do perfil dos participantes, apli-
cou-se um questionário com dados sociodemográficos, 
e para a avaliação do conhecimento dos fatores de risco, 
elaborou-se e aplicou-se um instrumento de coleta de da-
dos, contendo 11 questões fechadas, com alternativas de 
resposta única ou múltipla.

Para instrução e conscientização dos fatores de risco 
para coronariopatias, foi oferecida uma cartilha informa-
tiva e ilustrativa sobre a importância de modificações dos 
hábitos de vida referentes aos fatores de risco, além de 
instruções verbais, a partir de linguagem objetiva, indican-
do as principais mudanças comportamentais, envolvendo 
realização de atividade física, ingesta de dieta balanceada, 
acompanhamento com o cardiologista. 

Todas as informações obtidas durante a coleta de dados 
foram armazenadas no software Microsoft Excel. Em se-
guida, foram transferidas para o programa estatístico STA-
TA 9.0 para cálculos de frequência absoluta e relativa.

Para a realização deste estudo, foram respeitados os 
preceitos éticos, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa, CAAE nº 56494916.0.0000.5495.

RESULTADOS

Este estudo foi feito com 50 participantes, internados 
em um hospital da rede pública, de uma cidade do interior 
do estado de São Paulo, nos anos de 2016 e 2017. Destes, 
19 (38%) eram mulheres e 31 (62%), homens, com idade 
média de 58,53±13,54 e 61,06±11,25 anos, respectivamen-
te. A distribuição das características sociodemográficas de 
todos os participantes está descrita na Tabela 1.

Com o propósito de avaliar o conhecimento dos par-
ticipantes, responderam ao “Instrumento de Percepção 
de fatores de risco de coronariopatias na voz de pacientes 
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infartados”. A Tabela 2 apresenta o percentual das res-
postas referidas. 

Diante dos resultados obtidos, foi possível observar 
que o perfil do paciente infartado entrevistado é um ho-
mem branco, casado, adepto à religião católica, empregado 
e que tem o ensino fundamental incompleto. 

No instrumento para avaliação dos fatores de risco para 
coronariopatias, a informação sobre o diagnóstico está pre-
sente para todos os pacientes, em ambos os sexos. Além 

Variáveis

Gênero

TotalFeminino
n = 19 
(38%)

Masculino
n = 31 
(62%)

Raça n % n % n %
Branco 11 57,8 23 74,1 34 68
Negro 2 10,5 2 6,4 4 8
Pardo 6 31,5 6 19,3 12 24

Estado Civil       
Solteiro (atualmente, não 
envolvido em namoro) 2 10,5 3 9,6 5 10

Solteiro (atualmente, 
namorando alguém) 1 5,2 0 0 1 2

Casado 12 63,1 17 54,8 29 58
Separado ou divorciado 3 15,7 8 25,8 11 22
Viúvo 1 5,2 3 9,6 4 8

Religião       
Católica 11 57,8 19 61,2 30 60
Evangélica 5 26,3 5 16,1 10 20
Espírita 2 10,5 1 3,2 3 6
Outra 0 0 1 3,2 1 2
Sem religião 1 5,2 5 16,1 6 12

Ocupação       
Empregado ou profissional 
autônomo 5 26,3 18 58 23 46

Sem ocupação por opção 1 5,2 0 0 1 2
Do lar  2 10,5 0 0 2 4
Aposentado por invalidez 3 15,7 2 6,4 5 10
Aposentado por tempo de 
serviço ou por idade 7 36,8 11 35,4 18 36

Desempregado 1 5,2 0 0 1 2
Escolaridade       

Ensino fundamental (1º 
Grau) incompleto 16 84,2 16 51,6 32 64

Ensino fundamental (1º 
Grau) completo 1 5,2 4 12,9 5 10

Ensino médio (2º Grau) 
incompleto 0 0 3 9,6 3 6

Ensino médio (2º Grau) 
completo 1 5,2 3 9,6 4 8

Ensino superior incompleto 0 0 1 3,2 1 2
Ensino superior completo 1 5,2 4 12,9 5 10

Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra de todos os 
participantes, divididos por gênero, Franca, 2016 e 2017

Questões

Gênero
TotalFeminino 

(n=19)
Masculino 

(n= 31)
n % n % n %

Você foi informado sobre o diagnóstico da sua internação?
Sim 19 100,0 31 100,0 50 100,0
Não 0 0 0 0 0 0

O que você sentiu antes de ser internado?
Dor precordial 18 94,7 26 83,9 44 88,0
Dor no membro superior 
esquerdo 14 73,7 14 45,2 28 56,0

Dor no membro superior 
direito 4 21,1 10 32,3 14 28,0

Queimação gástrica 7 36,8 10 32,3 17 34,0
Cervicalgia 7 36,8 10 32,3 17 34,0
Dor na mandíbula 6 31,6 6 19,4 12 24,0
Dispneia 15 78,9 15 48,4 30 60,0

Nesta internação, quais profissionais mais te esclareceram 
sobre sua doença? 

Médico 19 100,0 31 100,0 50 100,0
Enfermeiro 4 21,0 6 19,4 10 20,0
Fisioterapeuta 0 0 0 0 0 0,0
Psicólogo 1 5,3 1 3,2 2 4,0
Nutricionista 1 5,3 3 9,7 4 8,0
Assistente Social 0 0 0 0 0 0,0

Você sabe o que é infarto?
Processo isquêmico 
temporário no coração 4 21,0 6 19,4 10 20,0

Parada cardíaca 2 10,5 0 0 2 4,0
Problema vascular 1 5,3 2 6,5 3 6,0
Dor precordial  3 15,8 6 19,4 9 18,0
Placa aterosclerótica no 
coração 13 68,4 22 71,0 35 70,0

Quais dos itens abaixo você considera como fator de risco para 
o infarto?

Hipertensão Arterial 10 52,6 7 22,6 17 34,0
Diabetes Mellitus 2 10,5 6 19,4 8 16,0
Tabagismo 10 52,6 14 45,2 24 48,0
Sedentarismo 8 42,1 5 16,1 13 26,0
Dislipidemia 3 15,8 1 3,2 4 8,0
Obesidade 0 0 1 3,2 1 2,0
Estresse 11 57,9 12 38,7 23 46,0
História Familiar 0 0 1 3,2 1 2,0
Outros 4 21,1 22 71,0 26 52,0

O que você acha necessário mudar em sua vida?
Alimentação 11 57,9 21 67,7 32 64,0
Praticar exercícios físicos 9 47,4 14 45,2 23 46,0
Cessar/diminuir o hábito de 
fumar 5 26,3 9 29,0 14 28,0

Diminuir jornada de trabalho 4 21,1 6 19,4 10 20,0
Realizar atividades 
desestressantes 4 21,1 12 38,7 16 32,0

Tabela 2. Distribuição dos participantes de acordo com as respostas 
referidas a partir do Instrumento de Percepção de fatores de risco de 
coronariopatias na voz de pacientes infartados, divididos por gênero, 
Franca, 2016 e 2017
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disso, as dúvidas sobre a doença foram esclarecidas inte-
gralmente pelos médicos e em menor número pelos pro-
fissionais da área da saúde. 

Em relação à prevalência dos sintomas, no sexo mascu-
lino pode-se destacar a dor precordial, enquanto no sexo 
feminino ressalta-se também a dor precordial, porém as-
sociada à dispneia e dor em membro superior esquerdo. 
Sintomas menos comuns, como dor em membro superior 
direito, cervicalgia e epigastralgia, estiveram presentes em 
ambos os sexos, porém em menor porcentagem.

No âmbito da questão sobre o reconhecimento do que 
seria o infarto, a resposta mais prevalente, independente-
mente do sexo, foi a existência de uma placa aterosclerótica 
no coração, caracterizada pelos pacientes como uma “veia 
entupida”, seguida de processo isquêmico e dor precordial.

No quesito fatores de risco para o desenvolvimento de 
coronariopatia, as respostas foram bastante variadas entre 
os sexos: hipertensão, tabagismo e estresse foram destaques 
nas respostas dos pacientes do sexo feminino, enquanto ta-
bagismo e outras como alimentação desequilibrada e etilis-
mo destacaram-se no meio dos pacientes masculinos. Nesse 
sentido, os fatores de mudança necessários para evitar um 

novo evento isquêmico foram convergentes em ambos os 
sexos, prevalecendo a mudança no tipo de alimentação e a 
maior prática de exercícios físicos. A prática de atividades 
desestressantes como lazer em família também foi destaque 
nas respostas dos pacientes do sexo masculino.

Observa-se que a maioria dos entrevistados não havia 
procurado o profissional médico cardiologista antes do 
acometimento miocárdico. 

Grande parte dos participantes, antes de receberem alta, 
foi empoderada sobre os cuidados recomendados a serem 
seguidos para minimizar as chances de novo acometimen-
to cardíaco, o que não foi diferente sobre a compreensão 
quanto às instruções. 

Os participantes acreditavam que, após a alta, teriam 
que seguir alguma conduta terapêutica, além de terapia nu-
tricional, ao mesmo tempo em que estavam decididos a 
obter acompanhamento cardiológico a cada 3-6 meses.

DISCUSSÃO

Avaliar a prevalência da doença coronariana, bem como 
reconhecer os fatores de risco e o conhecimento do pa-
ciente sobre a doença são de extrema importância para 
correlacionar as medidas de intervenção com a melhora 
dos hábitos de vida do paciente e prevenção de eventos 
futuros com prognóstico menos favorável.

Diante do perfil do paciente infartado, é possível obser-
var a conversa que o estudo faz com a literatura quando foi 
encontrado o predomínio da condição em pacientes mas-
culinos com uma condição socioeconômica baixa. Isso se 
justifica pelo menor conhecimento do paciente sobre os 
sintomas característicos de um IAM, assim como pela alta 
prevalência de fatores de risco, dentre eles, alcoolismo, hi-
pertensão arterial, diabetes mellitus, que pode aumentar con-
sideravelmente o risco de doença cardiovascular (12,13).

Nesse sentido, pode-se também pontuar a variável co-
municante entre a literatura e o trabalho que condiz com 
o conhecimento do paciente sobre o conceito do infarto e 
quais são os fatores de risco. Estudos mostram que pacien-
tes de diversas regiões do Brasil entendem o infarto como 
um “entupimento de vasos”, alguns até especificam as co-
ronárias, e isso se comprova com os resultados obtidos no 
instrumento aplicado no presente estudo, o qual mostra que, 
após conversa em linguagem coloquial, 70% dos participan-
tes entendem a condição do infarto como uma placa ateros-
clerótica no coração. Não houve em nenhum momento al-
guma especificação de quais vasos seriam entupidos, porém 
nenhuma resposta foi discordante de que o problema estava 
no coração, como trazem algumas literaturas (14).

A partir da coleta de dados, foi possível constatar que 
a grande maioria dos pacientes apresentava hipertensão 
arterial prévia e que um grupo considerável dos entrevis-
tados havia tido IAM prévio. Além disso, alguns apresen-
tavam diabetes mellitus associada à hipertensão. Adjacente a 
esse cenário, proporcionalmente, as mulheres compuseram 

Tabela 2. Continuação

Questões

Gênero
TotalFeminino 

(n=19)
Masculino 

(n= 31)
n % n % n %

Você teve a preocupação de antes do evento procurar um 
cardiologista para prevenir tal evento?

Sim 8 42,1 16 51,6 24 48,0
Não 11 57,8 15 48,3 26 52,0

Antes da alta, houve explicação do médico sobre os cuidados 
que deve seguir?

Sim 11 57,8 15 48,3 26 52,0
Não 8 42,1 16 51,6 24 48,0

Você considera a explicação do médico, antes da alta, clara para 
compreensão da modificação dos hábitos de vida?

Sim 11 57,8 15 48,3 26 52,0
Não 8 42,1 16 51,6 24 48,0

Qual conduta terapêutica após internação você acredita ser 
adequada?

Terapia farmacológica 19 100,0 23 74,2 42 84,0
Fisioterapia 1 5,3 0 0 1 2,0
Hidroginástica 0 0 0 0 0 0,0
Terapia Nutricional 8 42,1 13 41,9 21 42,0
Terapia de educação física 2 10,5 5 16,0 7 14,0
Outra 2 10,5 9 29,0 11 22,0

Após a alta médica, com qual frequência você pretende se 
consultar com um cardiologista?

Uma vez a cada três meses 10 52,6 12 38,7 22 44,0
Uma vez a cada seis meses 9 47,3 15 48,3 24 48,0
Uma vez por ano 0 0 1 3,2 1 2,0
Apenas quando me sentir mal 0 0 3 9,6 3 6,0
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um grupo hipertenso maior do que os homens, o que foi 
constatado o contrário em relação ao diabetes. Frente a 
isso, houve uma congruência com a literatura, já que esses 
fatores de risco, tendo enfoque as patologias pressórica e 
glicêmica, foram associados à coronariopatia em questão 
em outros estudos (15-17).

Pôde-se observar também que um grupo pequeno de 
participantes do estudo apresentava-se na classificação de 
obesidade, o que vai de encontro com um estudo feito em 
uma região nordestina brasileira, o qual encontrou como 
principal fator de risco para IAM o índice de massa cor-
poral compatível com o sobrepeso ou a obesidade. Essa 
diferença estatística presente na comparação dos estudos 
possibilita a conclusão de que os fatores de risco para 
uma coronariopatia podem variar regionalmente, além dos 
componentes genéticos e comportamentais (17).

Diante de todo o exposto, fica clara a relevância de 
intervenções sobre os fatores de risco de coronariopatias 
como o IAM, tendo em vista sua alta prevalência e risco 
de óbito ou morbidade, o que se enquadra em um âmbito 
grave, uma vez associado ao grande número de indivíduos 
com baixo grau de instrução existente, e ainda à pobreza de 
políticas públicas voltadas para a prevenção de um evento 
cardiovascular ou a própria recorrência deste (17).

A limitação encontrada neste estudo foi a recorrência 
do infarto em quantidade considerável de pacientes, o que 
não possibilitou um número maior de participantes. No 
entanto, a amostra obtida permitiu que os objetivos pro-
postos fossem concluídos com êxito.

De acordo com os objetivos propostos, é perceptível 
que o trabalho é de relevância, visto que as percepções 
dos fatores de risco mais prevalentes para um quadro de 
IAM podem auxiliar tanto o profissional quanto o pacien-
te na prevenção de novos eventos isquêmicos. O primeiro 
orienta o paciente quanto aos sinais de alerta mais comuns 
nessa condição e quanto às mudanças necessárias no estilo 
de vida do paciente; o segundo conhece e aprimora seus 
conceitos sobre a doença e seus hábitos de vida, prevenin-
do, assim, que outro possível evento possa evoluir com um 
prognóstico não favorável.

CONCLUSÃO

Com base nos resultados do presente estudo, pôde-se 
observar que os participantes não eram totalmente leigos 
sobre o assunto. Notou-se grande interesse nas orientações 
oferecidas nas cartilhas educativas. Diante desse cenário, 
espera-se que o paciente mude seus hábitos de vida e trans-
mita sua experiência para toda a família, fazendo com que 
o objetivo deste trabalho atinja muito mais pessoas que 
apenas os voluntários. Atualmente, faltam políticas públi-
cas efetivas que estimulem a mudança no estilo de vida de 
pacientes e os previnam de novos eventos coronarianos 
isquêmicos. Portanto, o estudo epidemiológico realizado 
é importante para que os meios de comunicação midiáti-

cos e governamentais tomem nota dos dados e percebam 
que é mais vantajoso e barato o paciente que sabe como se 
prevenir do que o paciente internado em uma unidade de 
terapia intensiva necessitando de cuidados e materiais de 
custos mais elevados.
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ARTIGO ORIGINAL

Avaliação da melhora clínica de pacientes com  
diagnóstico de rinossinusite crônica submetidos  

à cirurgia endoscópica nasossinusal

Paula Kühl dos Anjos1, Taise de Freitas Marcelino2

RESUMO

Introdução: Estima-se que a rinossinusite crônica (RSC) afete 31 milhões de pessoas por ano nos EUA. Tem etiologia multifatorial 
e impacto na qualidade de vida. A cirurgia endoscópica nasossinusal tem como propósito o alívio dos sintomas e a melhora da qua-
lidade de vida dos pacientes. O principal objetivo é avaliar a melhora clínica dos pacientes com diagnóstico de RSC e RSC associada 
à polipose submetidos à cirurgia endoscópica nasossinusal em um hospital geral no Sul do Brasil, de janeiro de 2013 a dezembro de 
2015. Métodos: Estudo transversal. Amostra constituída por pacientes diagnosticados com RSC que foram submetidos à cirurgia 
endoscópica nasossinusal. Foi realizada revisão dos prontuários médicos e, em seguida, se entrou em contato com os pacientes por via 
telefônica e foi aplicado o instrumento Sino-Nasal Outcome Test (SNOT-22) e o SNOT-22 modificado pela autora, que indagava o 
sucesso sintomatológico após a cirurgia. Resultados: Foram incluídos neste estudo 82 pacientes, 63,4% portadores de RSC e 36,6% 
de RSC associada à polipose. A principal queixa antes de realizar a cirurgia foi a obstrução nasal. O escore da média da qualidade de 
vida, segundo o SNOT-22, foi de 7,51. Do total, 76,8% dos pacientes se sentiam muito melhor após a cirurgia. Conclusão: A cirurgia 
mostrou bons resultados. Observou-se uma melhora da qualidade de vida, além de um progresso sintomático satisfatório. Tendo em 
vista a melhora de sua saúde global após a cirurgia, o presente estudo teve altos índices.

UNITERMOS: Cirurgia Videoassistida, Otolaringologia, Qualidade de Vida, Sinusite.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Chronic rhinosinusitis (CRS) is estimated to affect 31 million people per year in the United States. It has multifactorial etiology 
and an impact on quality of  life. Nasosinusal endoscopic surgery is aimed at relieving symptoms and improving patients' quality of  life. The main aim is to 
evaluate the clinical improvement of  patients with CRS and CSR associated with polyposis submitted to endoscopic nasosinusal surgery in a general hospital 
in southern Brazil from January 2013 to December 2015. METHODS: Cross-sectional study. Sample consisting of  patients diagnosed with CRS who 
underwent nasosinusal endoscopic surgery. The medical records were reviewed and the patients were contacted by phone in order to apply the Sino-Nasal 
Outcome Test (SNOT-22) and SNOT-22 modified by the author, which investigated symptomatic success after surgery. RESULTS: Eighty-two patients 
were included in this study, 63.4% with CRS and 36.6% CRS associated with polyposis. The main complaint before performing the surgery was nasal ob-
struction. The SNOT-22 quality of  life score was 7.51. Of  the total, 76.8% of  patients felt much better after surgery. CONCLUSION: Surgery showed 
good results. An improvement of  the quality of  life was observed, as well as satisfactory symptomatic progress. For the aim of  improving their overall health 
after surgery, the present study had high rates.

KEYWORDS: Video-Assisted Surgery, Otolaryngology, Quality of  Life, Sinusitis.

Evaluation of  the clinical improvement of  patients with diagnosis of   
chronic rhinosinusitis submitted to nasosinusal endoscopic surgery

1 Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
2 Médica Otorrinolaringologista.
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INTRODUÇÃO

A rinossinusite é definida como um processo inflama-
tório da mucosa do nariz e dos seios paranasais, consti-
tuindo-se em uma das afecções mais prevalentes das vias 
aéreas superiores. Após o Consenso Brasileiro sobre Ri-
nossinusites em 1999, o termo rinossinusite (RS) começou 
a ser o mais utilizado no Brasil. Já que se trata de uma 
afecção reconhecida e tratada por um número grande de 
profissionais médicos, deve-se haver um consenso em sua 
nomenclatura (1,2).

A patologia parece ser um reflexo do aumento da fre-
quência da rinite alérgica, o que resulta em um grande ônus 
financeiro para a sociedade (3). A rinite existe isoladamen-
te, mas a sinusite sem a rinite é de baixa ocorrência, já que 
raramente há inflamação dos seios paranasais sem o aco-
metimento da mucosa nasal (2). 

A classificação mais comum das RSs é de acordo com 
a evolução dos sinais e sintomas e com a frequência de 
seu aparecimento. É classificada como aguda (RSA) aque-
la cujos sintomas têm remissão completa em até 12 se-
manas; rinossinusite crônica (RSC) quando os sintomas 
duram mais que 12 semanas, sendo subdividida em RSC 
com polipose (RSCcPN) e RSC sem polipose (RSCsPN); 
rinossinusite recorrente (RSR) quando ocorrem quatro 
ou mais episódios de RSA no intervalo de um ano, com 
resolução completa dos sintomas entre eles; rinossinusite 
crônica com períodos de agudização (RSCA) com dura-
ção de mais de 12 semanas, com sintomas residuais e pe-
ríodos de intensificação (1,4,5). 

A RS pode estar associada à alergia, à polipose na-
sossinusal e à disfunção vasomotora da mucosa e, tam-
bém, pode ser decorrente de processos infecciosos virais, 
bacterianos, fúngicos. Entretanto, quando se usa o termo 
RS de forma isolada, costuma-se referir aos quadros in-
fecciosos bacterianos. A RSA é infecciosa por natureza, 
enquanto a RSC é considerada multifatorial. Estima-se 
que o adulto tenha em média 2 a 5 resfriados por ano e a 
criança, 6 a 10, logo a RS viral é a mais prevalente. Desses 
episódios virais, cerca de 0,5% a 10% evoluem para in-
fecções bacterianas, o que denota a alta prevalência dessa 
afecção na população geral (1,6). 

Estima-se que a RSC afete 31 milhões de pessoas por 
ano nos Estados Unidos, mostrando-se uma das doenças 
mais prevalentes. Já no Brasil, em que ainda há déficit 
em estatísticas de prevalência e incidência relacionadas 
às RSC, acredita-se que os números sejam semelhantes 
aos dos norte-americanos (7). A Organização Mundial da 
Saúde define a qualidade de vida como bem-estar físico, 
social e mental, sendo essa uma consideração muito impor-
tante na avaliação da gravidade da RS e na eficácia clínica 
e cirúrgica (1,7). 

O tratamento cirúrgico tem como principal objetivo 
restaurar a aeração e drenagem dos seios paranasais e do 
complexo ostiomeatal com o mínimo de trauma possível, 
restabelecer a função mucociliar da mucosa acometida e, 

como consequência, alcançar e manter controle clínico, 
que é definido como o estado da doença em que os pacien-
tes não apresentam sintomas ou esses não os incomodam, 
se possível, combinado a uma mucosa saudável ou quase 
saudável e com necessidade de medicação tópica, apenas 
(3). Hoje, a técnica cirúrgica endoscópica nasossinusal é 
frequentemente indicada para a polipose nasossinusal e 
para a RSC sem sucesso com o tratamento clínico (8,9). 

Tendo em vista as principais finalidades da cirurgia en-
doscópica nasossinusal, é de suma importância observar 
o controle clínico da RSC a longo prazo e a qualidade de 
vida dos pacientes após a cirurgia endoscópica nasossinu-
sal, avaliando se o objetivo do tratamento foi realmente 
almejado. O presente estudo tem como proposta avaliar a 
melhora clínica dos pacientes com diagnóstico de rinossi-
nusite crônica e rinossinusite crônica associada à polipose 
nasossinusal submetidos à cirurgia endoscópica nasossinu-
sal no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), de 
janeiro de 2013 a dezembro de 2015, e identificar os sinto-
mas que levaram o paciente a realizá-la.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo transversal, no qual foram es-
tudados pacientes com diagnóstico de RSC associada ou 
não à polipose submetidos à cirurgia endoscópica nasos-
sinusal no hospital geral no sul do Brasil, entre janeiro de 
2013 e dezembro de 2015.

Incluíram-se todos os pacientes com diagnóstico de 
RSC associados ou não à polipose que foram submetidos à 
cirurgia endoscópica nasossinusal no referido hospital, no 
período estudado. Foram excluídos pacientes menores de 
18 anos, e pacientes com incapacidade de responder aos 
questionários.

Foi feito um levantamento do número de pacientes 
submetidos à cirurgia endoscópica nasossinusal nos re-
gistros da equipe de anestesiologia do hospital. Os dados 
iniciais dos pacientes anteriormente à cirurgia (idade, sexo, 
diagnóstico, queixa principal, cirurgia realizada, data da 
cirurgia, comorbidades e medicações em uso na data da 
cirurgia e medicações utilizadas para o tratamento da rinos-
sinusite) foram coletados no roteiro de coleta por fontes 
secundárias nos consultórios dos seus respectivos médicos 
otorrinolaringologistas. 

Inicialmente, esses pacientes foram contatados por 
via telefônica, mediante consentimento verbal. Posterior-
mente, os pacientes responderam a dois questionários.  
O primeiro questionário, baseado no Sino-Nasal Outcome 
Test (SNOT-22) e modificado pelas autoras, indagou o su-
cesso sintomatológico após a cirurgia endoscópica nasal. 
Por conseguinte, a qualidade de vida do pós-operatório 
tardio também foi avaliada pelo instrumento SNOT-22, na 
sua versão validada e adaptada para o Brasil. Esse questio-
nário pode ser utilizado tanto no pré como no pós-opera-
tório e mostra vantagem por associar questões específicas 
de doença nasossinusal com questões de saúde geral, as 
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quais podem ser avaliadas isoladamente ou em conjunto. 
O SNOT-22 é uma modificação de um questionário pre-
existente, o SNOT-20. Comparando 15 questionários na-
sossinusais, Morley & Sharp chegaram à conclusão de que 
o SNOT-22 é o mais adequado para avaliar pacientes com 
RSC, inclusive após cirurgia funcional, o que levou o Eu-
ropean position paper on rhinusinusites and nasal polyps (EPOS 
2012) a recomendar o uso do SNOT-22 nos estudos em 
RSC (III, X). O SNOT-22 é uma sequência de 22 sinto-
mas relacionados à RSC que devem ser classificados como 
nenhum problema (0), problema muito leve (1), problema 
leve (2), problema moderado (3), problema grave (4), pior 
problema possível (5). Os valores de cada um dos domí-
nios são normatizados em uma escala de zero a 110. Baixos 
valores numéricos refletem melhor qualidade de vida rela-
cionada à saúde. 

Os dados foram armazenados e analisados no progra-
ma EpiInfo versão 3.5.4, de domínio público. As variáveis 
quantitativas foram descritas por medidas de tendência 
central e dispersão dos dados, e as variáveis qualitativas 
foram descritas por meio de frequência absoluta e relati-
va (%). As diferenças de médias foram testadas pelo teste 
t Student ou ANOVA, conforme adequação dos dados.  
O nível de significância adotada foi de 5% (valor de p<0,05). 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Sul de Santa 
Catarina (Unisul), em 26/09/2016, sob número do parecer 
1.744.136.

RESULTADOS

Foram incluídos neste estudo 82 pacientes, uma vez que 
houve sete perdas por falta de informações nos prontuá-

rios eletrônicos e mais 9 perdas por falta de contato pela via 
telefônica. Foram homogêneos os grupos quanto a sexo e 
número de pacientes que realizaram a cirurgia endoscópica 
nasossinusal por ano.

A idade mínima foi de 18 anos e a máxima, de 77 anos, 
gerando uma média de 41,2 (desvio-padrão 14,6). A média 
de idade entre o sexo masculino foi de 42,5 (desvio-padrão 
de 13,8) e entre o sexo feminino, a média foi de 40,1 (des-
vio-padrão de 15,4) (Tabela 1).

A obstrução nasal foi a principal queixa dos pacientes 
antes de realizar a cirurgia endoscópica nasossinusal, se-
guido por cefaleia, respiração oral, roncos e gotejamento 
pós-nasal (Tabela 2). 

Dos 82 pacientes recrutados, 63,4% eram portadores 
de rinossinisute crônica e 36,6% de rinossinusite crônica 
associada à polipose ou polipose nasossinusal. Quando 
comparados pelo teste T Student, os diagnósticos de RSC 
sem polipose e RSC com polipose ou polipose nasossi-
nusal, houve diferença significativa entre os dois grupos 
(p<0,05), com uma média de 1,39 ano. Quanto às comorbi-
dades, 18 pacientes responderam ser portadores, entre eles 
3 tinham asma (Tabela 3). 

Os principais sintomas residuais após a cirurgia endos-
cópica nasossinusal categorizados como problema muito 

Variáveis n %
Sexo 

Masculino 38 46,3
Feminino 44 53,7

Faixas etárias
18-24 anos 10 12,2
25-29 anos 10 12,2
30-39 anos 28 34,2
40-49 anos 5 6,1
50-59 anos 20 24,4
60-69 anos 7 8,5
70-79 anos 2 2,4

Cirurgia/Ano
2013 22 26,8
2014 28 34,1
2015 32 39,1

Tabela 1. Descrição do perfil demográfico dos pacientes submetidos 
à cirurgia endoscópica nasossinusal em um hospital geral do sul do 
Brasil, nos anos de 2013 a 2015.

Variáveis
n %

Queixa
Obstrução nasal 69 84,1

Cefaleia 39 47,6
Respiração oral 26 31,7
Roncos 25 30,5
Gotejamento pós-nasal 13 15,9

Tabela 2. Características clínicas dos pacientes submetidos à cirurgia 
endoscópica nasossinusal em um hospital geral do sul do Brasil, de 
2013 a 2015.

Observação: Os pacientes podem ter mais de uma queixa clínica. 

Variáveis n %
Diagnóstico

RSC 52 63,4
RSC associada à polipose 18 22,0
Polipose nasossinusal 12 14,6

Cirurgia realizada
Sinusectomia maxilar 51 62,3
Sinusectomia frontal 1 1,2
Sinusectomia esfenoidal 1 1,2
Polipectomia nasossinusal 28 34,1
Etmoidectomia 1 1,2

Tabela 3. Diagnósticos e cirurgias realizadas pelos pacientes subme-
tidos à cirurgia endoscópica  nasossinusal em um hospital geral do sul 
do Brasil, nos anos de 2013 a 2015
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leve foram a necessidade de assoar o nariz (45,1%), espirros 
(42,7%) e nariz escorrendo (46,7 %). Os demais sintomas, 
em sua maior parte, foram categorizados como nenhum 
problema após a cirurgia, conforme observado na Tabela 4. 

O escore da média da qualidade de vida, segundo o 
questionário SinoNasal Outcome Test (SNOT) – 22, foi de 
7,51 (desvio-padrão de 9,9), com mínima de zero e máxima 
de 54. Quando aplicado o teste Anova entre os três diag-
nósticos, não houve diferença significativa entre as médias 
de escores de qualidade de vida. 

Quando questionados sobre a melhora de 22 sinto-
mas frequentes na RSC, obteve-se maior prevalência da 
classificação “nunca apresentou” os sintomas, seguido da 
classificação “muito melhor” após a cirurgia endoscópica 
nasossinusal (Tabela 5). Conforme a Tabela 6, 76,8% dos 
pacientes se sentem muito melhor após a cirurgia endos-
cópica nasossinusal e, em relação a seus sintomas, 13,4% 
dizem ter sofrido recidiva da doença.

DISCUSSÃO

A RSC é um importante problema de saúde e afeta sig-
nificativamente a qualidade de vida do portador. A gravi-

dade dos sintomas do paciente e seu impacto na qualidade 
de vida relacionada com a saúde podem ser mensurados 
pelo questionário SinoNasal Outcome Test 22 (SNOT-22), 
uma ferramenta validada e facilmente aplicável, que englo-
ba todos os sintomas maiores incluídos nos critérios diag-
nósticos do European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal 
Polyps (EPOS 2012) para RSC.

O resultado da cirurgia endoscópica nasossinusal (FESS) 
pode ser avaliado por métodos objetivos e subjetivos. Na 
prática clínica, o bem-estar do paciente parece ser confiá-
vel isoladamente, mas a avaliação objetiva também pode ser 
realizada através de exames complementares. Neste estudo, 
avaliou-se basicamente o perfil de melhora subjetivo (3,9-13). 

Um estudo de caso controle realizado em um serviço 
de Otorrinolaringologia de referência em Salvador/BA, no 
período de agosto de 2011 a junho de 2012, no qual o gru-
po caso era formado por 78 pacientes, teve como caracte-
rística sociodemográfica 41% dos pacientes portadores de 
RSC do sexo masculino e 59% do sexo feminino, com uma 
média de idade de 40,7, resultado semelhante ao encontra-
do no presente estudo, que tem uma prevalência de 53,7% 
do sexo feminino sobre 46,3% do sexo masculino, com 
uma média de idade 41,25 (12,14). 

Variáveis Nenhum 
problema

Problema 
muito leve Problema leve Problema 

moderado
Problema 

grave
Pior problema 

possível
Sintomas n % n % n % n % n % n %
Necessidade de “assoar” o nariz 29 35,4 37 45,1 7 8,5 2 2,4 7 8,5 0 0
Espirros 30 36,6 35 42,7 9 11 3 3,7 5 6,1 0 0
Nariz escorrendo 29 35,4 38 46,7 7 8,5 5 6,1 3 3,7 0 0
Tosse 67 81,7 9 11 2 2,4 2 2,4 2 2,4 0 0
Secreção do nariz indo para a garganta 65 79,3 5 6,1 5 6,1 4 4,9 3 3,7 0 0
Secreção grossa saindo do nariz 66 81,5 3 3,7 5 6,2 6 7,4 1 1,2 0 0
Sensação de ouvido cheio ou tampado 74 90,2 7 8,5 1 1,2 0 0 0 0 0 0
Tontura ou vertigem 81 98,8 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dor de ouvido 79 96,3 3 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Dor ou pressão no rosto 57 69,5 18 22 2 2,4 2 2,4 3 3,7 0 0
Dificuldade para conseguir dormir 67 81,7 7 8,5 4 4,9 4 4,9 0 0 0 0
Acorda no meio da noite 71 86,6 7 8,5 4 4,9 0 0 0 0 0 0
Falta de uma boa noite de sono 74 90,2 6 7,3 2 2,4 0 0 0 0 0 0
Acorda cansado 73 89 6 7,3 2 2,4 1 1,2 0 0 0 0
Fadiga ou cansaço durante o dia 78 95,1 1 1,2 2 2,4 1 1,2 0 0 0 0
Diminuição do seu rendimento para 
realizar atividades do seu dia a dia 79 96,3 1 1,2 1 1,2 1 1,2 0 0 0 0

Diminuição da sua concentração para 
realizar atividades do seu dia a dia 79 96,3 1 1,2 1 1,2 1 1,2 0 0 0 0

Frustrado, agitado ou irritado 79 96,3 1 1,2 1 1,2 1 1,2 0 0 0 0
Tristeza 78 95,1 1 1,2 3 3,7 0 0 0 0 0 0
Sensação de vergonha 76 92,7 3 3,7 1 1,2 2 2,4 0 0 0 0
Dificuldade para sentir “cheiros” ou “gostos” 65 79,3 8 8,9 4 4,9 4 4,9 1 1,2 0 0
Nariz entupido 35 42,7 31 37,8 7 8,5 7 8,5 1 1,2 1 1,2

Tabela IV. Sintomas observados pelo questionário SNOT-22 dos pacientes submetidos à cirurgia endoscópica nasossinusal em um hospital geral 
do sul do Brasil, nos anos de 2013 a 2015
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Já em um estudo de 2008, o qual tentou determinar 
se a idade pode ser considerada um fator prognóstico 
para cirurgia endoscópica nasossinusal, encontraram-se 
melhores resultados na população adulta (19-65 anos) 
quando comparado com a população pediátrica (5-18 
anos), baseando-se nos aspectos endoscópicos, porém 
o presente estudo somente estudou maiores de 18 anos 
(15). Quanto ao diagnóstico, foram classificados como 
rinossinusite crônica não associada à polipose 63,4% e 
36,6% RSC associada à polipose nasossinusal de 2012 a 
2015 no hospital geral do sul do Brasil, sendo equiva-
lentes com a literatura mundial, que afirma que a RSC 
pode estar acompanhada de pólipos nasais em torno de 
19-36% dos enfermos (8,9,16).   

Diversos autores reportam obstrução nasal, rinorreia 
e cefaleia como os sintomas que mais afetam a qualida-
de de vida dos portadores de RSC (17,18). Os sintomas 
mais comuns antes da realização da cirurgia endoscópica 
no presente estudo foram obstrução nasal (84,1%), ce-
faleia (47,5%), respiração oral (31,7%), roncos (30,4%) e 
gotejamento pós-nasal (15,8%). Quando comparado com 
o estudo nacional realizado em 2006 no Hospital das Clí-
nicas da Universidade Federal de Pernambuco, que identi-

Variáveis Nunca 
apresentou Muito melhor Pouco melhor Igual Pouco pior Muito pior

Sintomas n % n % n % n % n % n %
Necessidade de “assoar” o nariz 5 6.1 52 63,4 16 22 8 7,3 1 1,2 0 0
Espirros 10 12,2 49 59,8 18 22 5 6,1 0 0 0 0
Nariz escorrendo 8 9.8 51 62,2 17 20,7 6 7,3 0 0 0 0
Tosse 24 29,3 47 57,3 8 9,8 3 3,7 0 0 0 0
Secreção do nariz indo para a garganta 20 20,4 48 58,5 8 9,8 6 7,3 0 0 0 0
Secreção grossa saindo do nariz 18 22 51 62,2 9 11 4 4,9 0 0 0 0
Sensação de ouvido cheio ou tampado 52 63,4 28 34,1 1 1,2 1 1,2 0 0 0 0
Tontura ou vertigem 75 91,5 7 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dor de ouvido 65 79,3 16 19,5 1 1,2 0 0 0 0 0 0
Dor ou pressão no rosto 20 24,4 44 53,7 12 14,6 6 7,3 0 0 0 0
Dificuldade para conseguir dormir 38 46,3 35 42,7 6 7,3 3 3,7 0 0 0 0
Acorda no meio da noite 42 59,8 22 32,9 5 6,1 1 1,2 0 0 0 0
Falta de uma boa noite de sono 54 65,9 24 29,3 3 3,7 1 1,2 0 0 0 0
Acorda cansado 50 61 27 32,9 3 3,7 2 2,4 0 0 0 0
Fadiga ou cansaço durante o dia 59 72 18 22 3 3,7 2 2,4 0 0 0 0
Diminuição do seu rendimento para realizar 
atividades do seu dia a dia 59 72 21 25,6 2 2,4 0 0 0 0 0 0

Diminuição da sua concentração para realizar 
atividades do seu dia a dia 59 72 22 26,8 1 1,2 0 0 0 0 0 0

Frustrado, agitado ou irritado 62 75,6 17 20,7 2 2,4 1 1,2 0 0 0 0
Tristeza 75 91,5 4 4,9 1 1,2 2 2,4 0 0 0 0
Sensação de vergonha 66 80,5 12 14,6 2 2,4 2 2,4 0 0 0 0
Dificuldade para sentir “cheiros” ou “gostos” 27 32,9 41 50 7 8,5 7 8,5 0 0 0 0
Nariz entupido 7 8,5 55 67,1 12 14,6 8 9,8 0 0 0 0

Tabela 5. Sucesso sintomatológico dos pacientes submetidos à cirurgia endoscópica nasossinusal em um hospital geral do sul do Brasil, nos 
anos de 2013 a 2015.

Variáveis n %
Após a cirurgia, você ficou comparando com antes da cirurgia?

Muito melhor 63 76,8
Pouco melhor 12 14,6
Igual 5 6,1
Pouco pior 2 2,4
Muito pior 0 0

Conforme seus sintomas, houve recidiva da doença?
Sim 11 13,4
Não 71 86,6

Se sim, você operaria novamente?
Sim 1 9,1
Não 10 90,9

Se não, se sua doença retornasse, você operaria novamente?
Sim 70 98,6
Não 1 1,4

Você recomendaria essa cirurgia à outra pessoa?
Sim 74 90,2
Não 8 9,8

Tabela 6. Satisfação individual dos pacientes submetidos à cirurgia 
endoscópica nasossinusal em um hospital geral do sul do Brasil, nos 
anos de 2013 a 2015 perante desfecho clínico.
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ficou como principais sintomas a obstrução nasal (100%) 
e a cefaleia (87,5%), e com o estudo realizado por Basílio 
e colaboradores, que apresentou obstrução nasal (95,4% 
RSCsPN e 100% RSCcPN), cefaleia (86,3% RSCsPN e 
83% RSCcPN), secreção nasal posterior (81,8% RSCsPN 
e 58,3% RSCcPN), tem-se demonstrado uma concordân-
cia nas incidências dos sintomas (9,19). Os sintomas como 
respiração oral e roncos, frequentes na presente casuística, 
são pouco relatados em outros trabalhos. 

No mesmo estudo supracitado de Marambaia e cola-
boradores, há uma diferença significativa entre os grupos 
quanto à presença de asma como condição mais frequente 
nos indivíduos doentes, no qual, entre 78 casos, sete eram 
portadores de asma e, entre 98 controle, somente um era 
portador (p<0,026). No estudo de Basílio e colaboradores, 
dos 34 pacientes incluídos no estudo, quatro relataram ter 
asma. Esses achados corroboram com uma informação já 
sedimentada e amplamente aceita, que é a relação da RSC 
com a asma. Já no presente estudo, dos 18 pacientes por-
tadores de comorbidades, três deles tinham asma, nenhum 
continha fibrose cística nem discinesia ciliar, porém nossa 
amostra não pode analisar de maneira acurada as comorbi-
dades, visto que esta informação era coletada pelos pron-
tuários eletrônicos, os quais, muitas vezes, não são preen-
chidos adequadamente (7,9). 

Um estudo que observou os resultados a longo prazo 
da cirurgia endoscópica nasossinusal tem como principais 
queixas dos pacientes no pós-operatório tardio (dois anos 
após FESS) a rinorreia (55,2%), obstrução nasal (36,8%), 
facialgia (36,8%) e distúrbio do sono (31,5%). Na pesqui-
sa vigente, estudaram-se pós-operatórios tardios que va-
riam de um a três anos; essa apresentou como principais 
queixas nariz escorrendo (46,7%), necessidade de assoar 
o nariz (45,1%), espirros (42,7%), nariz entupido (37,8%), 
dor e pressão no rosto (20%) e dificuldade para conseguir 
dormir (8,5%). Apesar da nomenclatura e do tempo de 
pós-operatório variáveis entre os estudos, conclui-se seme-
lhança entre os sintomas residuais. Argumentou-se sobre 
as recidivas sintomatológicas, 13,4% dos pacientes relata-
ram sofrer por recidivas e 86,6% negaram (8). 

Quando questionados sobre a melhora clínica, 63,4% 
relataram estar muito melhor da necessidade de assoar 
o nariz, 59,8% de espirros, 62,2% do nariz escorrendo, 
57,3% da tosse, 58,5% do gotejamento pós-nasal. Porcen-
tagens semelhantes foram encontradas no estudo realizado 
por Bunzen e colaboradores, em que 83,3% dos pacientes 
melhoraram da obstrução nasal, 61,9% da cefaleia, 45,4% 
de secreção nasal, 55,5% da garganta seca, 30,7% da tosse, 
47,3% da descarga nasal posterior. Em relação à melhora 
de sua saúde global após a cirurgia, 76,8% se consideram 
muito melhor, 6,1% igual e 2,4% pouco pior, tendo maio-
res índices de melhora que outros estudos (9,19). 

A cirurgia endoscópica nasossinusal mostrou-se efetiva 
em melhorar a qualidade de vida dos pacientes com RSC-
cPN e RSCsPN (sem significância entre os diagnósticos) 
no presente estudo. Essa melhora da qualidade de vida no 

pós-operatório tardio condiz com outros trabalhos que uti-
lizaram o SNOT-22. Hopkins e colaboradores encontraram 
valores médios de SNOT-22 de 42,0 no pré-operatório, 
com melhora estatisticamente significante para 25,5 no 
pós-operatório recente e 27,7 no pós-operatório tardio, sem 
diferença estatisticamente significante entre os diferentes 
períodos de pós-operatório (20). Já Mascarenhas e colabo-
radores encontraram valores médios de SNOT-22 no pré-
-operatório, pós-operatório recente e pós-operatório tardio, 
respectivamente, 61,3; 16,9 e 32,3 (8). No presente estudo, 
foram avaliados períodos variados de pós-operatório tardio 
e obteve-se uma média de qualidade de vida de 7,51, com 
mínima de zero e máxima de 54. Resultados parecidos fo-
ram encontrados no estudo de Marambaia e colaboradores, 
porém no grupo controle, o qual não era portador da do-
ença, com escore de oito de qualidade de vida. Os autores 
atribuem essa pequena porcentagem de insucesso na me-
lhora da qualidade de vida aos vários fatores presentes na fi-
siopatologia da doença, incluindo fatores ambientais, como 
poluição, poeira e fumaça de cigarro (7,8,20). 

Outros dois grandes estudos prospectivos realizados 
por Ling e colaboradores e Bhattacharyya também de-
monstraram o impacto positivo na qualidade de vida após 
a cirurgia FESS (17,21). Contudo, nenhum estudo de-
monstrou escores semelhantes de pós-operatórios tardios 
iguais à presente pesquisa. Sabe-se que os pacientes podem 
responder de forma diferente a um instrumento quando 
esse é aplicado por via telefônica ou fornecido em papel e 
meios eletrônicos, o que pode comprometer a aferição da 
confiabilidade do instrumento utilizado. Em um contexto 
geral, entende-se que pode ter havido dano da validade in-
terna quando o instrumento foi aplicado por via telefônica 
e, consequentemente, potencial prejuízo na acurácia.

No estudo conduzido por Bunzen e colaboradores, todos 
os 24 participantes recomendariam a cirurgia a outras pes-
soas com problemas nasossinusais semelhantes; já dos nos-
sos 82 entrevistados, apenas 74 (90,2%) recomendariam (9). 

CONCLUSÃO

A cirurgia endoscópica nasossinusal mostrou bons re-
sultados nos pacientes com rinossinusite com ou sem po-
lipose associada, quando avaliada pelo método subjetivo. 
Observamos uma importante melhora da qualidade de 
vida quando comparado a outros estudos, além de um pro-
gresso sintomático satisfatório. A pequena porcentagem de 
insucesso se dá aos vários fatores presentes na fisiopatolo-
gia da doença, incluindo fatores ambientais como poluição, 
poeira e fumaça de cigarro. Tendo em vista a melhora de 
sua saúde global após a cirurgia, o presente estudo teve 
índices superiores que outros estudos.
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ARTIGO ORIGINAL

Perfil dos óbitos de crianças internadas em um hospital  
no Sul do Brasil nos anos de 2014 a 2016

RESUMO

Introdução: O óbito infantil representa o resultado de diversos fatores e em ambiente hospitalar, informações acerca dos óbitos 
refletem dados importantes sobre o padrão do atendimento e auxiliam na gestão hospitalar. O presente estudo avalia informações 
referentes ao perfil das crianças que foram a óbito e os dados específicos dos óbitos ocorridos em um hospital do Sul do Brasil nos 
anos de 2014 a 2016. Métodos: Análise de dados obtidos através de prontuário eletrônico de óbitos pediátricos no período descrito. 
Resultados: No período, ocorreram 88 óbitos em pediatria, dos quais 60,2% eram masculinos. Do total, 88,6% foram avaliadas 
por pediatras na admissão e 96,6% foram atendidas por pediatra no momento do óbito. Na admissão, excluindo os recém-nascidos 
recebidos ao nascimento, 63,3% das crianças haviam procurado pronto-socorro ou atendimento por 1 ou 2 vezes na mesma semana.  
Os principais diagnósticos que levaram à internação foram prematuridade (40,9%) e distúrbios do sistema respiratório (21,6%). A 
média de idade das crianças no óbito foi de 1 ano e 2 meses. Os principais diagnósticos que levaram ao desfecho foram sepse (37,5%) 
e prematuridade (22,7%). A classificação com maior índice de mortalidade encontrada foi mortalidade neonatal precoce (46,6%) se-
guida pela infantil pós-natal (17%). Conclusão: Serviços de saúde relacionados com pré-natal, parto e recém-nascido têm grande im-
pacto na mortalidade infantil. Ressalta-se a importância do atendimento especializado em serviços de atenção básica e hospitalar, com 
valorização do quadro clínico e reconhecimento precoce de sinais de gravidade, necessidade de hospitalização e cuidados intensivos.

UNITERMOS: Mortalidade Infantil, Mortalidade Hospitalar, Morte do Lactente.

ABSTRACT

Introduction: Infant death represents the result of  several factors, and in a hospital environment, information about the deaths reflects important data 
about the standard of  care and helps in the hospital management. The present study evaluates information regarding the profile of  children who died and the 
specific data of  the deaths that occurred in a hospital in South Brazil from 2014 to 2016. Methods: Data analysis obtained through electronic medical 
records of  pediatric deaths in the mentioned period. Results: In the period, there were 88 deaths in pediatrics, 60.2% of  which were male. Of  the total, 
88.6% were evaluated by pediatricians at admission and 96.6% were attended by a pediatrician at the time of  death. At admission, excluding newborns 
received at birth, 63.3% of  the children had sought emergency room or care for 1 or 2 times in the same week. The main diagnoses that led to hospitalization 
were prematurity (40.9%) and respiratory system disorders (21.6%). The mean age of  the children at death was 1 year and 2 months. The main diagnoses 
that led to the outcome were sepsis (37.5%) and prematurity (22.7%). The highest mortality rate found was for early neonatal mortality (46.6%), followed 
by postnatal infant mortality (17%). Conclusion: Prenatal, delivery and newborn health services have a major impact on infant mortality. We emphasize 
the importance of  specialized care in basic and hospital care services, with an appreciation of  the clinical picture and early recognition of  signs of  severity, 
the need for hospitalization and intensive care.

KEYWORDS: Infant Mortality, Hospital Mortality, Infant Death.

Profile of  the deaths of  children as inpatients in a hospital  
in southern Brazil in the 2014-2016 period

Jussara Baggio Pereira1, Érika dos Santos Vieira2

1 Médica. Residente de Pediatria.
2 Nefrologista pediátrica. Professora de Pediatria e Saúde da criança e do adolescente na Universidade Regional de Blumenau/SC (FURB).



370

PERFIL DOS ÓBITOS DE CRIANÇAS INTERNADAS EM UM HOSPITAL NO SUL DO BRASIL NOS ANOS DE 2014 A 2016   Pereira e Vieira

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (4): 369-372, out.-dez. 2018

INTRODUÇÃO

Os dados sobre óbitos são utilizados para analisar a 
saúde da população e gerar ações visando à sua melhoria. 
O registro dos óbitos constitui um elemento fundamental 
para a melhoria da saúde, e devem ser fidedignos e refletir 
a realidade. As estatísticas de mortalidade são produzidas 
com base na Declaração de Óbito emitida pelo médico. O 
registro fornece informações quanto às causas de morte, 
taxas de mortalidade e distribuição de sexo e idade, as 
quais podem ser utilizadas para o planejamento dos ser-
viços de saúde (1).

O óbito infantil representa o resultado de diversos fato-
res envolvidos entre a criança e o ambiente externo. Des-
sa forma, a mortalidade infantil tem sido considerada um 
importante indicador de qualidade de vida da população, 
sendo um desfecho que envolve condições biológicas, so-
cioeconômicas, ambientais e a disponibilidade de serviços 
de saúde (1,2).

A mortalidade infantil tem diminuído em países em de-
senvolvimento desde o século XX, à medida que as con-
dições de vida e saneamento da população obtiveram me-
lhora significativa. A partir da década de 1960, programas 
instituídos pela Organização Mundial de Saúde, como imu-
nizações, aleitamento materno e reidratação oral, contribu-
íram para reduzir ainda mais esse desfecho desfavorável em 
um grupo tão vulnerável (3). 

Dentro de um ambiente hospitalar, os registros acerca 
dos óbitos ocorridos refletem dados importantes sobre o 
padrão do atendimento que está sendo prestado e, tam-
bém, fornece a base para o atendimento ao paciente, auxi-
liando na gestão hospitalar (3,4). 

A revisão de óbito permite a avaliação da qualidade do 
atendimento ao paciente. Fornece informações quanto às 
causas de morte, às taxas de mortalidade, e à distribuição 
de sexo e idade, além de demonstrar as falhas e apontar 
as soluções prioritárias (5). O conhecimento desses dados 
dentro de um serviço, comunidade ou em maior âmbito é 
uma necessidade e um compromisso ético (6). 

O presente trabalho objetiva avaliar o perfil das crianças 
que foram a óbito e os dados específicos dos óbitos ocor-
ridos em um hospital do Sul do Brasil, nos anos de 2014 
a 2016.

MÉTODOS

Trata-se de estudo transversal quantitativo e descritivo. 
O estudo foi realizado em um hospital no sul do Brasil, 
referência regional em atendimento pediátrico, com aten-
dimento de pronto-socorro de urgência e emergência pe-
diátrica 24 horas, enfermaria pediátrica atendendo a crian-
ças até 14 anos 11 meses e 29 dias, Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatais (UCIN), Unidade de Cuidados 
Intensivo Pediátrico e Neonatal, além do atendimento am-
bulatorial com diversas especialidades pediátricas. Foram 

incluídos no estudo todos os pacientes pediátricos que fo-
ram a óbito nesta instituição no período descrito. Os dados 
foram obtidos através de prontuário eletrônico, com banco 
de dados e análise estatística através do programa Epiinfo 
versão 3.5.4. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em pesquisa da instituição sob o registro número 660717 e 
seguiu as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 
envolvendo seres humanos, propostas pela Resolução do 
Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012.

RESULTADOS

Foram registrados, no período de 2014 a 2016, 60.201 
atendimentos em pronto-socorro pediátrico, 992 inter-
nações em enfermaria pediátrica, 395 recém-nascidos em 
Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN), 
317 pacientes em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN) e 315 crianças em Unidade de Terapia Intensiva 
Pediátrica (UTIP). 

No período, ocorreram 88 óbitos em pediatria, dos quais 
60,2% eram masculinos. A idade no momento da admissão 
variou de 0 dias de vida a 12 anos e 10 meses, com média 
de 1 ano e 4 meses.

Do total de crianças que foram a óbito, 45,5% delas 
foram admitidas na própria maternidade deste hospi-
tal, 27,3% transferidas de outros hospitais ou centros de 
atendimento, 25% admitidas pelo pronto-socorro e 2,3% 
foram recebidas para o centro cirúrgico. Foram recebidas 
crianças transferidas das cidades de Brusque (38,9%), In-
daial (16,7%), Timbó (16,7%), Pomerode, Florianópolis e 
Ibirama com 5,6% cada. Outras 5,6%, recebidas de centros 
de pronto-atendimento da própria cidade. 

Ao serem acolhidas neste hospital, 88,6% foram avalia-
das por pediatras em sua entrada na instituição. Na admis-
são, excluindo os recém-nascidos recebidos ao nascimento, 
63,3% das crianças já haviam procurado o pronto-socorro 
ou centros de atendimento por 1 ou 2 vezes na semana 
da admissão. Os principais diagnósticos que levaram à in-
ternação desses pacientes estão descritos na Tabela 1. Ao 
analisar os recém-nascidos internados por prematuridade, 

Diagnóstico à admissão Frequência Porcentagem 
Prematuridade 36 40,90%
Distúrbios do sistema respiratório 19 21,60%
Distúrbios infecciosos não especificados 7 8,00%
Distúrbios neurológicos 7 8,00%
Distúrbio do sistema digestivo 5 5,70%
Malformações congênitas 4 4,50%
Prematuridade e malformações 4 4,50%
Parada cardiorrespiratória 3 3,40%
Icterícia neonatal 2 2,30%
Trauma 1 1,10%

Tabela 1. Diagnósticos à admissão do paciente
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a média de idade gestacional foi de 27 semanas, com des-
vio-padrão ± 3,6.

Quanto à internação, 56% foram internadas diretamen-
te à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, 21,6% 
em UTI pediátrica, 12,5% enfermaria pediátrica, 6,8% em 
Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais e 2,3% em 
pronto-socorro. No decorrer da internação, 94,3% foram 
transferidas à Unidade de Terapia Intensiva, 2,3% não fo-
ram transferidas devido ao fato de o óbito ter ocorrido já na 
entrada em pronto-socorro, e 3,4% permaneceram em en-
fermaria por estarem em cuidados paliativos terminais. Em 
alguns casos, a criança pode ter sido transferida aos cuida-
dos intensivos e retornado ao setor anterior antes do óbito. 

A média de idade das crianças no óbito foi de 1 ano e 2 
meses, com desvio-padrão de ±2,5 anos. O tempo médio 
de internação total foi de 19,6 dias, com mínima de 0 e 
máximo de 524 dias. Quanto ao tempo de transferência 
à Unidade de Cuidados Intensivos e o óbito, obteve-se a 
média de 18,5 dias. Os diagnósticos que levaram ao des-
fecho, descritos em prontuário médico, apresentam-se na 
Tabela 2.

Os óbitos ocorreram principalmente em UTI neonatal 
(58%), seguido por UTI pediátrica (34,1%). Centro cirúr-
gico, enfermaria pediátrica e Pronto-socorro apresenta-
ram 2,3% dos óbitos e Unidade de Cuidados Intermedi-
ários Neonatais, 1,1%. Ao avaliar o horário do óbito, não 
se obteve diferença significativa entre os períodos manhã, 
tarde, noite e madrugada. Com relação ao dia da semana, 
observa-se certa prevalência no domingo (20,5%), seguido 

de terça (18,2%), sábado (14,8%). O atendimento prestado 
no momento do óbito foi em 96,6% realizado por pediatra.

A classificação de mortalidade neonatal e por faixa etá-
ria segue descrita na Tabela 3. A mortalidade hospitalar por 
setor apresenta-se em UTI neonatal 16%, UTI pediátrica 
9,5%, UCIN 0,25% e enfermaria pediátrica 0,2%.

DISCUSSÃO

A mortalidade infantil no Brasil vem apresentando de-
clínio em todas as regiões. Dados demonstram que a redu-
ção é explicada pela melhoria nas condições de vida, pelo 
declínio da fecundidade e pelo efeito de intervenções pú-
blicas nas áreas de saúde, saneamento e educação da mãe, 
entre outros aspectos. Ainda assim, os valores médios con-
tinuam elevados, sobretudo na Região Nordeste (8).

O predomínio atual no país, como também neste estu-
do, é da mortalidade neonatal, em específico a mortalidade 
neonatal precoce, a qual é uma consequência da qualida-
de das consultas pré-natais e do atendimento à gestante no 
parto e ao recém-nascido. Em relação ao pré-natal, de acor-
do com Geib et al., a diferença na atenção pré-natal conferiu 
aos sobreviventes uma proteção maior de 88%, e ressalta 
que, para um pré-natal que acarrete como fator protetor 
no óbito neonatal, não basta atingir o número de consul-
tas recomendadas, mas investir em detecção das doenças 
gestacionais, sorologias, vacinação, monitoramento antro-
pométrico, identificação dos riscos reprodutivos, orienta-
ções acerca da gestação, parto e puerpério, entre outras, que 
possam assegurar a qualidade da assistência pré e pós-natal 
(9). A importante prevalência da prematuridade como cau-
sa de admissão dos recém-nascidos que evoluíram a óbito 
demonstra uma oportunidade de avaliação dos serviços de 
saúde, uma vez que a prematuridade é classificada como 
causa de mortalidade reduzível por adequada atenção à mu-
lher na gestação e parto e ao recém-nascido (10).

A maior mortalidade no sexo masculino é observada 
em diversos artigos e, segundo Jobim (2008), o amadure-
cimento pulmonar feminino mais precoce e a maior fre-
quência de hospitalização em crianças do sexo masculino 
no primeiro ano de vida podem corroborar para esse dado. 

A instituição na qual o estudo foi realizado preconiza 
o atendimento pediátrico especializado, em concordância 
com os dados obtidos na pesquisa. O atendimento espe-
cializado em admissão e no momento do óbito demonstra 
boa assistência, assim como o reconhecimento da neces-
sidade e da transferência aos cuidados intensivos. Porém, 
um dado que merece atenção é a procura por atendimento 
médico prévio na semana da admissão neste serviço, o que 
pode ser interpretado como questionamento da valoriza-
ção e da avaliação do quadro clínico em primeira consulta 
em ambiente hospitalar ou em consultas em rede básica. 

As causas de óbito neste estudo foram coletadas confor-
me descritas em prontuário e representam uma limitação 
da pesquisa, tendo em vista que depende do preenchimen-

Causa do óbito  Frequência Porcentagem  
Sepse 33 37,50%
Prematuridade 20 22,70%
Distúrbios do sistema respiratório 16 18,20%
Prematuridade e malformações 6 6,80%
Malformações congênitas 5 5,70%
Distúrbios neurológicos 3 3,40%
Distúrbios metabólicos 2 2,30%
Distúrbios gastrointestinais 1 1,10%
Morte encefálica 1 1,10%
Trauma 1 1,10%

Tabela 2. Causas de óbito descritas em prontuário

Classificação Frequência Porcentagem 
Neonatal precoce 41 46,60%
Neonatal tardia 12 13,60%
Infantil pós-neonatal 15 17,00%
1ano - 4 anos 12 13,60%
5 anos - 9 anos 6 6,80%
10 anos - 15 anos 2 2,30%

Tabela 3. Classificação da mortalidade infantil
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to completo dos dados. Ainda assim, a sepse representa 
grande causa dos óbitos, em conjunto com a prematurida-
de como causa por ser extrema ou estar associada a malfor-
mações que comprometiam a vida. O reconhecimento pre-
coce dos sinais de sepse vem sendo amplamente difundido 
no meio científico e em campanhas atuais como forma de 
evitar o desfecho indesejado.

CONCLUSÃO

O presente estudo buscou definir dados sobre os óbi-
tos pediátricos ocorridos em uma instituição do Sul do 
Brasil como forma de aprimoramento. Com os dados 
obtidos, ressaltam-se a oportunidade de avaliação dos 
serviços de saúde relacionados com pré-natal, parto e 
recém-nascido, e, também, a importância do atendimento 
especializado em serviços de atenção básica e hospitalar, 
com valorização do quadro clínico e reconhecimento pre-
coce de sinais de gravidade, necessidade de hospitalização 
e cuidados intensivos.
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Caracterização da população portadora de câncer  
de mama atendida no Serviço de Oncologia  
do Hospital Geral de Caxias do Sul/RS
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RESUMO

Introdução: A neoplasia maligna da mama é a causa mais comum de neoplasia maligna da mulher, excluindo-se o câncer de pele não 
melanoma. O melhor entendimento sobre o perfil epidemiológico serve como guia para aprimorar o acesso das pacientes, otimizando 
o diagnóstico e tratamento precoce. Objetivo: Delinear as características da população acometida pelo câncer de mama, atendida no 
Serviço de Oncologia do Hospital Geral de Caxias do Sul/RS de 2010 a 2015. Método: Estudo observacional, retrospectivo, com 
análise de dados de prontuário dos pacientes atendidos com o código da Classificação Internacional de Doenças (CID) C50, no pe-
ríodo de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. Resultados e Conclusão: A taxa de mortalidade por câncer apresentou importante 
declínio devido aos avanços no tratamento e à detecção precoce da doença. O diagnóstico da doença localizada pôde ser observado 
em 33,8% das pacientes estudadas, e apenas 6,8% dos pacientes possuíam doença metastática no momento do diagnóstico.

UNITERMOS: Neoplasias da Mama, Estudo Observacional, Diagnóstico Precoce.

ABSTRACT

Introduction: Malignant neoplasm of  the breast is the most common cause of  malignant neoplasm in women, excluding non-melanoma skin cancer. The 
best understanding of  the epidemiological profile serves as a guide to improve patient access, optimizing diagnosis and early treatment. Aim: To outline the 
characteristics of  the population affected by breast cancer and attended at the Oncology Service of  the General Hospital of  Caxias do Sul, RS, from 2010 
to 2015. Method: Retrospective observational study, with data analysis of  patients attended with code C50 of  the International Classification of  Diseases 
(CID) from January 2010 to December 2015. Results and conclusion: The cancer mortality rate declined significantly due to advances in treatment 
and early detection of  the disease. The diagnosis of  localized disease could be observed in 33.8% of  the patients studied and only 6.8% of  the patients had 
metastatic disease at the time of  diagnosis.

KEYWORDS: Breast Neoplasms, Observational Study, Early Diagnosis

Characterization of  the breast cancer population attended at the Oncology  
Service of  the General Hospital of  Caxias do Sul, RS

1 Médico oncologista do Hospital Geral de Caxias do Sul, MSc.
2 Acadêmico do Curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS).
3 Médico oncologista do Hospital Geral de Caxias do Sul, PhD.

INTRODUÇÃO

A neoplasia maligna da mama é a causa mais comum 
de neoplasia maligna da mulher, excluindo-se o câncer 

de pele não melanocítico, correspondendo a cerca de 
28% de todos os cânceres em mulheres e 14% das mor-
tes por câncer. Ano a ano, aproximadamente 230.480 
mulheres norte-americanas são diagnosticadas com cân-
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cer de mama e 39.520 morrem devido à patologia. No 
Brasil, estima-se uma incidência de 41.000 novos casos 
por ano em Porto Alegre, e as taxas de incidência man-
têm-se em níveis elevados, chegando a 146,83 casos a 
cada 10.000 mulheres (1). 

Nos últimos anos, a taxa de mortalidade por câncer de 
mama começou a declinar, devido aos avanços no trata-
mento e à detecção precoce da doença. Atualmente, 25 a 
30% das lesões diagnosticadas pela mamografia são pré-
-invasivas (carcinoma ductal in situ).

Segundo Lippman, provavelmente, não mais de 10% 
dos cânceres de mama estão diretamente associados a mu-
tações na linhagem germinativa. Entretanto, diversos genes 
foram implicados em casos familiares. Entre as principais 
mutações, podem ser citadas as nos genes supressores tu-
morais p53 (Li Fraumeni), BRCA-1 e BRCA-2 (2). Muta-
ções hereditárias em PTEN também foram descritas no 
câncer de mama.

O câncer de mama é uma doença predominantemente 
dependente de hormônios, sendo a proporção da doença 
entre mulheres e homens de cerca de 150:1. Existe um au-
mento linear na incidência da maioria dos cânceres epite-
liais com o passar dos anos de idade, havendo uma parada 
desse aumento após a menopausa. A neoplasia maligna da 
mama mostra uma progressão clínica variável para cada 
paciente, por diferenças em diversos fatores individuais da 
neoplasia – crescimento tumoral, capacidade de invasão, 
potencial metastático e outros mecanismos – e característi-
cas relacionadas à paciente, como idade, estado menopau-
sal, etnia e performance status.

O objetivo deste trabalho é avaliar as características 
das pacientes portadoras de câncer de mama atendidas 
no Serviço de Oncologia do Hospital Geral de Caxias 
do Sul, no período de 2010 a 2015, referentes à ida-
de quando do diagnóstico, peso, raça, história prévia de 
tabagismo, status menopausal, data do diagnóstico, his-
tologia da doença, características imuno-histoquímicas 
do tumor, estadiamento da doença ao diagnóstico, re-
alização de tratamento cirúrgico, biópsia de linfonodo 
sentinela e esvaziamento axilar.

MÉTODOS

Este trabalho pretende avaliar se existe associação en-
tre o conhecimento da população portadora de câncer de 
mama, suas características e se o melhor entendimento so-
bre essas variáveis influi no planejamento aprimorado do 
seu tratamento, sem, entretanto, intervir diretamente na 
relação analisada.

Estudo restrospectivo observacional das pacientes 
atendidas no Serviço de Oncologia do Hospital Geral de 
Caxias do Sul/RS, portadoras de câncer de mama, do pe-
ríodo de 2010 a 2015, através da revisão de prontuários 
disponibilizados na UNACON e aplicação do protocolo 
de coleta de informações (Figura 1). 

A estatística de associação linear foi empregada para 
comparar a distribuição das características dos pacientes e 
do tumor entre grupos etários. O nível de significância foi 
definido como 0,05. O modelo de riscos proporcionais de 
Cox foi utilizado para análise de sobrevida. Foram calcu-
lados o Hazard-ratio (HR) e os intervalos de confiança de 
95% (IC 95%) para cada variável independente. Testaram-
-se os termos de interação entre a idade e cada uma das 
covariáveis no modelo final. Todas as análises estatísticas 
foram realizadas com a versão R 3.3.3. O trabalho foi sub-
metido e aceito pelo COEDI (Conselho Científico e Edi-
torial) do Hospital Geral de Caxias do Sul.

Através dos dados do Serviço de Oncologia do Hos-
pital Geral, foram localizados os prontuários e os atendi-
mentos no sistema Tasy dos pacientes atendidos com o 
código da Classificação Internacional de Doenças (CID) 
C50, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. 
Pacientes com diagnóstico anatomopatológico de carci-
noma in situ, carcinoma ductal invasor, carcinoma lobular 
invasor, carcinoma misto e carcinoma infiltrante foram 
inclusos no estudo. A ausência de comprovação anato-
mopatológica da doença e prontuário físico indisponível 
foram os critérios de exclusão. 

Figura 1. Protocolo utilizado para coleta de informações dos 
prontuários revisados

ANAMNESE
Nome do paciente:_______________________Atendimento:_______________
____Sexo: 0. Feminino // 1. Masculino
____Idade ao dx [anos]     Data de nascimento:__/__/__     Data do dx:__/__/__
____Etnia: 1. Branca // 2. Negra // 3. Asiática // 4. Outra
____Tabagismo: 0. Não // 1. Sim
____Status menopausal: 1. Pré-menopausa // 2. Pós-menopausa

ESTADIAMENTO
____Cirurgia: 0. Não // 1. Setorectomia/Quadrantectomia (cirugia conservadora) 
// 2. Mastectomia (Adenomastectomia [nipple sparring] // Mastectomia [skin 
sparring] // MRM [mastectomia radical modificada]
____Linfonodo sentinela: 0. Não realizado // 1. Negativo // 2. Positivo
____Esvaziamento linfonodal: 0. Não realizado // 1. Realizado
____Tipo histológico: 1. Lobular invasor // 2. Ductal invasor // 3. Misto // 4. Outro 
// 5. Carcinoma in situ
____Grau histológico [Nottingham]: 1 // 2 // 3
____Expressão RE: 0. Ausente // 1. Positiva
____Expressão RP: 0. Ausente // 1. Positiva
____Her-2: 0. Negativo // 1. + // 2. ++ // 3. +++ // 4. Indisponível
____Ki 67: 1. Baixo [<14%] // 2. Alto // 3. Indisponível
____T: 0. T0 [sem evidência do tumor primário] // 1. T1mi [≤0,1 cm] // 2. T1a [>0,1 
e ≤0,5cm] // #. T1b [>0,5 e ≤1cm] // 4. T1c [>1 e ≤2cm] // 5. T2 [>2 e ≤5cm] // 6. 
T3 [>5 cm] // 7. T4a [extensão direta para parede torácica] // 8. T4b [extensão 
direta para a pele] // 9. T4c [extensão direta para parede torácica e pele] // 10. 
T4d [inflamatório] // 11. Tis [in situ – invasão da lâmina própria]
____N: 0. N0 [sem evidências de comprometimento linfonodal] // 1. N1 [LNDs 
axilares ipsilaterais móveis] // 2. N2a [axilares ipsilaterais fixos] // 3. N2b [ cadeia 
mamária interna ipsilateral, sem metástase clinicamente aparente na cadeia 
axilar] // 4. N3a [cadeia infraclavicular ipsilateral, com/sem cadeia axilar] // 5. 
N3b [cadeia mamária interna ipsilateral, com metástase clinicamente positiva na 
região axilar] // 6. N3c [cadeia supraclavicular ipsilateral, com/sem envolvimento 
da cadeia axilar ou mamária interna]
____M: 0. M0 [ sem evidência de MTx à distância] // 1. M1 [MTx à distância]
____Sítio metastático : 1. Fígado // 2. Pulmão/pleura/derrame pleural // 3. Osso 
// 4. SNC // 5. Outro
____EC: 1. IA [T1N0M0] // 2. IB: [T0-1N1miM0] // 3. IIA: T0-1N1M0; T2N0M0] // 
4. IIB [T2N1M0; T3N0M0] // 5. IIIA [T0-2N2M0; T3N1-2M0] // 6. IIIB [T4N0-2M0] 
// 7 IIIC [N3M0] // 8. IV [M1] // 9. In situ

HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL – UNACON PESQUISA CLÍNICA 
– CÂNCER DE MAMA
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RESULTADOS

Os dados demográficos e as características que consti-
tuíram a análise foram: sexo, idade média quando do diag-
nóstico, etnia, tabagismo, status menopausal, tipo de cirurgia 
realizada, biópsia de linfonodo sentinela, esvaziamento lin-
fonodal, tipo histológico, grau histológico baseado na clas-
sificação de Nottingham, expressão de receptores hormo-
nais, Her-2neu e Ki67, classificação TNM e estadio clínico. 

Foram avaliados 623 pacientes, sendo 615 (98,7%) do 
gênero feminino e 8 (1,3%) do gênero masculino. A ida-
de no momento do diagnóstico do câncer de mama foi de 
55,78 anos (desvio-padrão 12,43), em média. Entre os pa-
cientes estudados, a maioria pertencia à raça branca (84,8%). 
Das pacientes analisadas, 163 delas (26,3%) estavam na pré-
-menopausa e 332 (53,6%), na pós-menopausa.  Setenta e 
oito pacientes (12,5%) tinham histórico de tabagismo.

A análise do tipo de cirurgia foi dividida entre pacien-
tes que não realizaram nenhum procedimento cirúrgico, 
pacientes que passaram por cirurgia conservadora e aque-
les que realizaram mastectomia radical. Respectivamente, 
os resultados foram: 27 pacientes (4,4%), 315 pacientes 
(50,9%) e 214 pacientes (34,6). 

A biópsia de linfonodo sentinela foi feita em 381 pa-
cientes (61,5%), sendo 236 delas positivas (38,1%).  Houve 
progressão do tratamento com esvaziamento linfonodal 
em 250 pacientes (40,4%). Quanto ao tipo histológico, 
12% dos pacientes apresentavam carcinoma lobular in-
vasor, 64,3% carcinoma ductal invasor, 0,6% carcinoma 
misto, 6,5% carcinoma in situ, e 5,7% pertenciam a outras 
variantes histológicas. Quanto ao grau histológico de No-
ttigham, 86 pacientes apresentavam carcinoma de baixo 
grau (13,9%), 235 apresentavam grau intermediário (38%) 
e 115, alto grau (18,6%).

Referente à expressão de receptores hormonais, as pa-
cientes que apresentaram receptor de estrogênio positivo 
representaram 72,2% da análise, sendo um total de 447 
pacientes. Quanto à expressão de receptor de progestero-
na, 394 pacientes foram positivas, representando 63,7% da 
amostra. A presença de Her-2 foi detectada em 94 pacien-
tes (15,2%), e a representatividade do Ki 67 > 14% foi 
demonstrada em 298 pacientes (48,1%), sendo <14% em 
193 pacientes (31,2%).  

Com relação ao estadiamento, 38 pacientes foram diag-
nosticadas com carcinoma in situ (6,8%), 160 pacientes em 
estádio IA, correspondendo a 25,8% da amostra, em IB 12 
pacientes (1,9%), IIA 81 pacientes (13,1%), IIB 79 pacien-
tes (12,8%), IIIA 63 pacientes (10,2%), IIIB 41 pacientes 
(6,6%), IIIC 16 pacientes (2,6%) e IV 42 pacientes (6,8%). 
A metástase mais comum foi óssea, com 20 pacientes, se-
guido por metástase pulmonar com 13 pacientes. 

 
DISCUSSÃO

O câncer de mama é o segundo tipo de tumor maligno 
mais frequente no Brasil e no mundo, sendo a segunda cau-

sa mais comum de morte por câncer em mulheres (depois 
do câncer de pulmão) e a principal causa de morte em mu-
lheres com idades entre 45 e 55 anos. No entanto, as mor-
tes por câncer de mama diminuíram ao longo das últimas 
décadas, devido, em parte, a um aumento de rastreio, bem 
como ao tratamento precoce e mais eficaz. A detecção e o 
tratamento no estágio inicial melhoram a sobrevida. 

Os principais fatores que aumentam o risco para o cân-
cer de mama são: ser mulher, idade > 40 anos, raça branca, 
antecedente pessoal de câncer de mama ou de outros tipos 
de câncer, bem como parentes de primeiro grau, doenças 
benignas da mama (hiperplasia atípica), menarca precoce, 
menopausa tardia, mulheres que nunca engravidaram; dieta 
rica em gordura, fumar e uso crônico de álcool; terapia de 
reposição hormonal, principalmente quando o uso é supe-
rior a 10 anos; mutações genéticas.

No presente estudo, dos 623 pacientes analisados, 615 
(98,7%) eram do gênero feminino e 8 (1,3%), do gênero 
masculino. A idade média no momento do diagnóstico foi 
de 55,78 anos (desvio-padrão 12,43). Entre os pacientes 
estudados, a maioria pertencia à raça branca (84,8%). Ade-
mais, das pacientes analisadas, 163 delas (26,3%) estavam 
na pré-menopausa e 332 (53,6%), na pós-menopausa. Com 
relação ao tabagismo, 78 pacientes (12,5%) tinham históri-
co de tabagismo.

O rastreio do câncer de mama envolve, principalmen-
te, a mamografia. Examinar a mama regularmente por um 
médico e, também, pelo próprio paciente não reduz a mor-
talidade; contudo, o autoexame estimula o autocuidado e 
autoconhecimento do corpo. Além disso, outros métodos 
de imagem (ressonância magnética e ultrassom) podem de-
tectar o câncer de mama, mas apenas a mamografia tem 
sido associada com a diminuição da mortalidade e, portan-
to, é recomendada como teste de triagem para a população 
geral de mulheres. O rastreio mamográfico deve ser inicia-
do em todas as mulheres com mais de 40 anos e, na maior 
parte dos casos, é realizado de dois em dois anos. 

O diagnóstico com uma mamografia de rotina, antes 
de qualquer outra manifestação, é comum e, quando existe 
suspeita de neoplasia, o próximo passo é uma biópsia para 
a confirmação diagnóstica. Com relação aos tipos histoló-
gicos, o carcinoma ductal invasivo é o tipo mais comum, 
representando 75-80% dos carcinomas invasivos da mama, 
e o carcinoma lobular invasivo tem sua incidência estimada 
entre 2 e 15% (3). Nas pacientes estudadas, 12% apresen-
tavam carcinoma lobular invasor, 64,3% carcinoma ductal 
invasor, 0,6% carcinoma misto, 6,5% carcinoma in situ e 
5,7% pertenciam a outras variantes histológicas. 

O estadiamento anatômico TNM para câncer de mama 
classifica tumores com base no tipo de tumor primário 
(invasivo ou in situ) em tamanho (T), presença ou ausên-
cia de envolvimento regional de linfonodos (N) e a pre-
sença ou ausência de metástases a distância (M). O estágio 
anatômico global do tumor (estágios de I a IV) depende 
da combinação particular das características T, N e M (4). 
Devido ao rastreio populacional, a maioria das neoplasias 
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é diagnosticada em T1 e T2, e a maior parte dos pacientes 
com câncer de mama tem uma doença confinada à mama 
(estágios I a II) sem nenhum, ou poucos linfonodos aco-
metidos (menos de três). No presente estudo, 38 pacientes 
foram diagnosticados com carcinoma in situ (6,8%), 160 
pacientes em estádio IA correspondendo a 25,8% da amos-
tra, em IB 12 pacientes (1,9%), IIA 81 pacientes (13,1%), 
IIB 79 pacientes (12,8%), IIIA 63 pacientes (10,2%), IIIB 
41 pacientes (6,6%), IIIC 16 pacientes (2,6%) e IV 42 pa-
cientes (6,8%). O sítio de metástase mais comum foi óssea, 
com 20 pacientes, seguido por pulmão com 13 pacientes. 

O tratamento do câncer de mama deve ser individuali-
zado. Mulheres com estágios iniciais são, comumente, tra-
tadas da mesma forma, estando duas opções cirúrgicas dis-
poníveis: a mastectomia e a cirurgia conservadora da mama.  
A mastectomia é definida como a remoção completa do te-
cido mamário, sendo indicada para pacientes que não são 
candidatos à terapia conservadora da mama, pacientes que 
preferem a realização de mastectomia, e para fins profiláti-
cos a fim de reduzir o risco de câncer de mama. Os tipos de 
mastectomia incluem mastectomia radical, mastectomia ra-
dical modificada, mastectomia simples, mastectomia “skin-
-sparing” e mastectomia “nipple-areolar sparing” (5,6). No 
estudo, 315 pacientes (50,9%) realizaram cirurgia conserva-
dora e 214 pacientes (34,6%) fizeram mastectomia radical.

Pacientes com câncer de mama positivo ao receptor 
hormonal devem receber terapia endócrina. A necessidade 
de quimioterapia adjuvante depende de características clí-
nico-patológicas. Quimioterapia é oferecida para pacientes 
com receptores hormonais positivos que possuem carac-
terísticas de alto risco, como tumor de alto grau, tamanho 
do tumor grande (≥ 2 cm) e linfonodos patologicamente 
envolvidos. Para pacientes com receptor de estrogênio e 
progesterona e doença HER2-negativa (câncer de mama 
triplo-negativo), administra-se quimioterapia adjuvante se 
o tamanho do tumor for maior ou igual a 0,5 cm. O câncer 
de mama localmente avançado é melhor gerenciado com 
terapia de multimodalidade que emprega terapia sistêmica 
e locorregional (7,8,9). O tratamento do câncer de mama 
pode prolongar a vida, atrasar o avanço, aliviar os sintomas 
relacionados com o câncer e melhorar a qualidade de vida 
das pacientes.

CONCLUSÃO

Nos últimos anos, a taxa de mortalidade por câncer 
apresentou importante declínio devido aos avanços no 

tratamento e à detecção precoce da doença. O diagnós-
tico da doença localizada pôde ser observado em 33,8% 
das pacientes estudadas, sendo o diagnóstico, em nos-
so serviço, feito predominantemente em pacientes com 
câncer de mama localmente avançado (45,2%). Apenas 
6,8% dos pacientes possuíam doença metastática no 
momento do diagnóstico, sendo concordante com a 
literatura mundial. Percebemos espaço para aprimora-
mento do diagnóstico precoce, em especial doença in 
situ, ampliando informação e acesso à mamografia, per-
mitindo reduzir a doença localmente avançada e otimi-
zando os índices de cura. Além disso, o conhecimento 
do perfil da população local possibilita a viabilidade de 
comparação com a literatura mundial e contribui com a 
literatura local já existente.
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ARTIGO ORIGINAL

RESUMO

Introdução: Sintomas depressivos e ansiosos são frequentemente observados entre estudantes de Medicina. A presença desses 
sintomas, bem como a não identificação precoce dos mesmos podem afetar a qualidade de vida dos acadêmicos e sua capacitação 
profissional, interferindo no cuidado ao paciente. Diante disso, o objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de sintomas de-
pressivos e ansiosos em estudantes de Medicina do primeiro ao quarto ano de uma universidade privada do sul do Brasil. Métodos: 
Estudo transversal com acadêmicos de Medicina do 1º ao 8º semestre da Universidade do Sul de Santa Catarina – Campus Tubarão, 
totalizando 388 alunos. Além de um questionário autoaplicável elaborado pelos pesquisadores sobre o perfil do aluno, os partici-
pantes responderam ao Inventário de Ansiedade de Beck e ao Inventário de Depressão de Beck. Resultados: Sintomas ansiosos e 
depressivos foram encontrados em 62,9% e 43,6% dos acadêmicos, respectivamente. A concomitância de sintomas foi de 39,3%. 
Aproximadamente 97% tinham média e alta autocobrança por êxito, 19% estavam insatisfeitos com o curso e 29% já haviam pensado 
em desistir do curso. Ideação suicida esteve presente em 29 alunos. Conclusão: Observou-se alta prevalência de sintomas depressivos 
e ansiosos nos estudantes. Aproximadamente metade da amostra era de cada ciclo letivo, tendo predomínio do sexo feminino, soltei-
ros, com idade média de 22 anos, que moravam sozinhos. Sexo feminino, insatisfação com o curso, pensamento de desistir do curso, 
autocobrança por êxito, dificuldade em alcançar as expectativas em relação às notas e estar em tratamento psicológico ou psiquiátrico 
foram associados significativamente à maior sintomatologia.

UNITERMOS: Depressão, Ansiedade, Estudantes de Medicina, Transtornos de Ansiedade, Transtornos de Humor.

ABSTRACT

Introduction: Depressive and anxious symptoms are often observed in medical students. The presence of  these symptoms, as well as failure to identify them 
early, can affect students’ quality of  life and their professional qualification, interfering with the care to the patient. Therefore, the AIM of  this study was 
to identify the prevalence of  depressive and anxious symptoms in medical students from the first to the fourth year of  a private university in south Brazil. 
Methods: Cross-sectional study with medical students from the 1st to 8th semester of  the Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão Campus, 
with a total of  388 students. In addition to a self-administered questionnaire developed by the researchers on the student profile, participants answered the 
Beck Anxiety Inventory and the Beck Depression Inventory. Results: Anxious and depressive symptoms were found in 62.9% and 43.6% of  the sample, 
respectively. The concomitance of  symptoms was 39.3%. Approximately 97% had medium to high self-demand for success, 19% were dissatisfied with the 
course, and 29% had already considered giving up the course. Suicidal ideation was present in 29 students. Conclusion: There was a high prevalence of  
depressive and anxious symptoms in students. Approximately half  of  the sample was from each school term, predominantly female, single, with mean age of  
22 years, living alone. Female sex, dissatisfaction with the course, consideration of  giving up the course, self-demand for success, struggling to meet expectations 
regarding grades, and being in psychological or psychiatric treatment were significantly associated with greater symptomatology.

KEYWORDS: Depression, Anxiety, Medical Students, Anxiety Disorders, Mood Disorders.
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INTRODUÇÃO

A saúde mental dos estudantes universitários é uma área 
de crescente preocupação mundial, já que essa população 
tem se mostrado particularmente propensa a desenvolver 
quadros depressivos e ansiosos devido a diversos fatores, 
incluindo pressões acadêmicas e mudanças sociais na tran-
sição da adolescência para a vida adulta (1,2). Além disso, 
esse período condiz com as situações de perda presentes 
no desenvolvimento normal, as quais se acentuam quando 
os jovens ingressam na universidade, pois se afastam, mui-
tas vezes, do seu círculo de relacionamentos familiares e 
sociais, o que os expõe a uma especial vulnerabilidade para 
desenvolver transtornos (3,4).

A ansiedade pode ser definida como uma condição tran-
sitória, que consiste na exacerbação de sentimentos como 
nervosismo, medo, tensão e aumento da funcionalidade do 
sistema nervoso autônomo. A depressão, por sua vez, en-
volve mecanismos biológicos, com alterações afetivas (apa-
tia, tristeza, irritabilidade), neurovegetativas (sono, apetite) 
e cognitivas (diminuição da concentração), sendo associada 
a prejuízos significativos no funcionamento social do indi-
víduo, comprometendo sua saúde física e mental (5,6). 

Diversos estudos apontam para a maior prevalência 
e gravidade de distúrbios psicológicos em estudantes de 
Medicina, tanto no meio acadêmico quanto na população 
em geral, especialmente no que se refere à sintomatolo-
gia depressiva e ansiosa (1,4,7,8). Além de lidar com os es-
tressores normais da vida cotidiana, esses estudantes estão 
suscetíveis, desde cedo, a estressores específicos inerentes 
ao processo de formação médica, que incluem alta car-
ga horária, grande volume de matérias, privação do lazer, 
contato com pacientes portadores de diversas doenças e 
prognósticos, exigência de alto rendimento pela sociedade 
e instituição de ensino (7,9-11). Paralelo a isso, os sintomas 
de depressão, incluindo lentidão de pensamento, indecisão 
e dificuldade de concentração, têm sido relacionados ao 
comprometimento do desenvolvimento acadêmico, o que 
corrobora para um ciclo vicioso (1).

Com a progressão cronológica do curso médico, as in-
certezas acerca do mercado de trabalho e a sensação de 
insegurança em relação à própria competência aumentam 
a prevalência do sofrimento mental dos universitários (12). 
A detecção precoce desses sintomas de sofrimento psíqui-
co é extremamente importante para evitar sua cronificação, 
o que resultaria em insatisfação profissional, podendo afe-
tar o desempenho clínico e a assistência ao paciente (3,13). 
Além disso, a não intervenção pode acarretar queda de ren-
dimento, baixa tolerância à frustração, risco de abandono 
do curso e de suicídio (6,8,14). 

A compreensão dos sintomas de ansiedade e depressão 
neste contexto pode ser um passo para melhorar o ambien-
te educacional. A ênfase do curso deve ser pautada não só 
no desenvolvimento de habilidades e na capacitação téc-
nica, mas também no conhecimento do ser humano nas 
relações interpessoais, buscando equilíbrio psicoemocional 

para a formação de bons profissionais. O objetivo deste 
estudo foi verificar a prevalência de sintomas depressivos e 
ansiosos entre os estudantes de Medicina, avaliando como 
eles se comportam de acordo com o ciclo letivo e traçando 
o perfil do aluno com a sintomatologia.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional com delineamento 
transversal, realizado no período de maio e junho de 2017. 
A população foi constituída de 388 estudantes do curso de 
Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina – Cam-
pus Tubarão, sendo incluídos acadêmicos com mais de 18 
anos, do 1º ao 8º semestre de graduação, presentes em sala 
de aula durante a aplicação dos questionários, e excluídos 
os que não responderam aos questionários inteiramente. 

Os alunos foram orientados sobre os objetivos da 
pesquisa, seu caráter voluntário e a confidencialidade das 
informações, cujos resultados seriam demonstrados glo-
balmente, sem identificação individual. Aqueles que con-
cordaram em participar assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido.

O primeiro questionário teve como finalidade caracte-
rizar a população envolvida com dados sociodemográficos 
e perguntas sobre a história pessoal do aluno. Para analisar 
a sintomatologia ansiosa, utilizamos o Inventário de Ansie-
dade de Beck (IAB), composto por 21 itens que refletem 
somática, afetiva e cognitivamente os sintomas caracterís-
ticos de ansiedade. Pontuações até 7 refletem ausência de 
ansiedade ou sintomas mínimos, de 8 a 15 a sintomatologia 
é leve, de 16 a 25 é moderada, de 26 a 63 é grave (15). Para 
analisar a sintomatologia depressiva, utilizamos o Inventá-
rio de Depressão de Beck (IDB), composto por 21 itens 
relacionados a sintomas como tristeza, pessimismo, sensa-
ção de punição, ideação suicida, entre outros. Pontuações 
até 9 refletem ausência de sintomas ou sintomas mínimos, 
de 10 a 18 a sintomatologia é leve a moderada, de 19 a 29 é 
moderada a grave, de 30 a 63 é grave (16).

Para facilitar a interpretação dos dados, foram criadas 
duas novas categorias a partir do escore alcançado: sem sin-
tomas ou com sintomas mínimos (IAB ≤ 7 e IDB ≤ 9) e 
com sintomas (IAB ≥ 8 e IDB ≥ 10). Os alunos foram di-
vididos em duas amostras independentes, correspondentes 
ao ciclo básico (1º e 2º anos) e ao ciclo clínico (3º e 4º anos).

Os dados foram tabulados e analisados pelos programas 
Epi Info versão 3.5.4 e SPSS versão 20.0. Variáveis quanti-
tativas foram descritas por medidas de tendência central e 
dispersão dos dados, e qualitativas por frequência absoluta 
e percentual. As diferenças nas proporções foram testadas 
pelo teste qui-quadrado e pela prova exata de Fisher ou 
razão de verossimilhança quando mais de duas categorias 
foram avaliadas, e as diferenças de médias pelo teste t Stu-
dent e ANOVA, conforme adequação dos dados. O nível 
de significância estatística estabelecido foi p<0,05. Foram 
realizadas comparações na presença de sintomas ansiosos e 
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depressivos de acordo com variáveis de interesse por meio 
da razão de prevalência (RP), com intervalo de confiança 
de 95% (IC).

O estudo seguiu as diretrizes e normas regulamentado-
ras da pesquisa científica, sob a resolução CNS 466/12. O 
projeto teve consentimento do Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Unisul, sob o parecer nº 1.946.675.

RESULTADOS

A amostra foi constituída de 321 alunos (82,7%), sendo 
a perda devido a alunos faltantes. Aproximadamente 49% 
eram do ciclo básico, e o restante, do ciclo clínico. A idade 
variou de 18 a 43 anos, com média de 22,14 ± 2,95. Consi-
derando a totalidade, 62,9% tinham sintomas de ansiedade 
e 43,6% apresentaram sintomas depressivos. Dados refe-
rentes ao perfil sociodemográfico relacionados à porcenta-
gem dos estudantes com sintomas ansiosos e depressivos 
encontram-se na Tabela 1.

A soma do Inventário de Ansiedade de Beck durante os 
semestres variou de zero a 56 pontos, sendo a média 12,1 
± 9,96. As questões que obtiveram maior frequência foram 
relacionadas a sentir-se nervoso (83,8%), incapaz de rela-
xar (77%) e ter medo de que aconteça o pior (62,3%). As 
porcentagens relativas a cada escore estão demonstradas 
na Tabela 2.

A soma do Inventário de Depressão de Beck durante os 
semestres variou de zero a 46 pontos, sendo a média 9,77 
± 8,18. As questões que obtiveram maior frequência foram 
relacionadas à autocrítica (74%), fadiga (69,5%) e irritabi-
lidade (62%). Ideação suicida esteve presente em todas as 
turmas, totalizando 29 alunos (9%). As porcentagens rela-
tivas a cada escore estão demonstradas na Tabela 3.

A concomitância de sintomas depressivos e ansiosos 
foi encontrada em 39,3% da população analisada, sendo 
31% do total de homens e aproximadamente 45% do total 
de mulheres, evidenciando que o sexo feminino teve sig-
nificativamente mais sintomas associados. Entre os ciclos, 
41,4% dos alunos do ciclo básico e 37,2% dos alunos do ci-
clo clínico apresentaram sintomatologia associada, porém 
essa diferença não foi estatisticamente significativa.

Houve diferença estatisticamente significativa para sin-
tomas depressivos e ansiosos em relação ao sexo, pensa-
mento de desistir do curso, grau de satisfação com o curso, 
autocobrança por êxito e alcance de expectativas em re-
lação às notas. Estudantes que já fizeram ou que estavam 
em tratamento psicológico e/ou psiquiátrico também de-
monstraram significativamente maior sintomatologia de-
pressiva e ansiosa.

As mulheres foram 1,29 (IC 1,07-1,56) vez mais pro-
pensas a desenvolver sintomas ansiosos do que os homens, 
e 1,46 (IC 1,10-1,93) vez mais propensas a desenvolver sin-
tomas depressivos. É interessante notar que, além da pre-
valência da sintomatologia ser significativamente maior no 
sexo feminino, este grupo teve abrangência de quase 78% 
dos sintomas considerados graves. 

Em nosso estudo, estudantes que relataram já ter pensa-
do em desistir do curso (29%) apresentaram probabilidade 
1,32 (IC 1,13-1,56) vez maior de desenvolver sintomatolo-

Variáveis
Total de 
Alunos
n (%)

Sintomas 
ansiosos

n (%)

Sintomas 
depressivos

n (%)
Ciclo   
Básico 157 (48,9) 100 (63,7) 74 (47,1)
Clínico 164 (51,1) 102 (62,2) 66 (40,2)
Sexo*
Feminino 192 (59,8) 133 (69,3) 96 (50)
Masculino 129 (40,2) 69 (53,5) 44 (34,1)
Idade
18 a 22 anos 205 (63,9) 127 (62) 88 (42,9)
23 a 27 anos 97 (30,2) 64 (66) 41 (42,3)
28 anos ou mais 19 (5,9) 11 (57,9) 11 (57,9)
Estado civil
Solteiro 204 (63,6) 129 (63,2) 92 (45,1)
Namorando 110 (34,3) 67 (60,9) 47 (42,7)
União estável 7 (2,2) 6 (85,7) 1 (14,3)
Mora sozinho
Sim 172 (53,6) 107 (62,2) 78 (45,3)
Não 149 (46,4) 95 (63,8) 62 (41,6)
Quis desistir do curso*
Sim 93 (29) 71 (76,3) 51 (54,8)
Não 228 (71) 131 (57,5) 89 (39)
Tratamento psicológico*
Sim, já fiz 114 (35,5) 82 (71,9) 58 (50,9)
Em andamento 31 (9,7) 21 (67,7) 18 (58,1)
Não 176 (54,8) 99 (56,3) 64 (36,4)
Tratamento psiquiátrico*
Sim, já fiz 54 (16,8) 43 (79,6) 30 (55,6)
Em andamento 16 (5) 13 (81,3) 11 (68,8)
Não 251 (78,2) 146 (58,2) 99 (39,4)
Grau de satisfação com o curso*
Satisfeito 260 (81) 151 (58,1) 96 (36,9)
Insatisfeito 61 (19) 51 (83,6) 44 (72,1)
Autocobrança por êxito*
Fraca 11 (3,4) 7 (63,6) 4 (36,4)
Média 132 (41,1) 63 (47,7) 45 (34,1)
Alta 178 (55,5) 132 (74,2) 91 (51,1)
Alcance de expectativas em relação às notas*
Nunca/raramente 20 (6,2) 18 (90) 13 (65)
Às vezes 117 (36,4) 81 (69,2) 66 (56,4)
Geralmente/sempre 184 (57,3) 103 (56) 61 (33,2) 
Total 321 (100) 202 (62,9) 140 (43,6)

* Diferença estatisticamente significativa para sintomas ansiosos e depressivos (p<0,05). 
IAB=Inventário de Ansiedade de Beck, IDB=Inventário de Depressão de Beck
Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 1. Relação entre o perfil dos participantes e a existência de 
sintomas ansiosos (IAB≥8) e depressivos (IDB≥10)
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gia ansiosa e 1,40 (IC 1,09-1,79) vez maior de desenvolver 
sintomas depressivos do que aqueles que admitiram nunca 
ter tido tal ideia. Além disso, 19% dos alunos estavam insa-
tisfeitos com o curso, e a imensa maioria (96,6%) admitiu 
ter média e alta autocobrança por êxito. No que se refere 
aos que nunca ou raramente alcançavam suas expectativas 
em relação às notas, 90% tinham sintomas ansiosos e 65% 
apresentavam sintomas depressivos.

Não encontramos diferença estatisticamente significa-
tiva para sintomas depressivos e ansiosos com relação ao 
semestre de estudo, ciclo letivo, faixa etária, estado civil e 
morar sozinho ou não. Houve uma tendência a alunos do 
ciclo básico desenvolverem mais sintomas graves do que os 
do ciclo clínico, tanto na esfera ansiosa como na depressiva.

DISCUSSÃO

A separação entre sintomatologia normal e patológica 
pode ser dada não só pela intensidade dos sintomas, mas, 
principalmente, pela interpretação desses sintomas fren-
te ao ambiente pelo sujeito (17). A mesma intensidade de 
sintomas pode, para um indivíduo, levar a uma resposta 
de aumento de produtividade e ser propulsora do de-
sempenho e, em outro sujeito, levar à paralisia e piora da 
performance (10).

Quanto aos 321 alunos avaliados, o percentual de sin-
tomas depressivos encontrado (43,6%) foi concordante 
com estudo multicêntrico realizado em 22 universidades 
brasileiras (41,3%), porém, mostra-se superior a um es-
tudo realizado na mesma universidade em 2009, o qual 
encontrou 28,8% de sintomatologia, ambos utilizando o 
mesmo inventário e pontos de corte (18,19). Além disso,  
metanálise de 2017 realizada no Brasil encontrou 30,6% 
(IC 24,0-37,7%) de sintomatologia, o que demonstra que 
a porcentagem de sintomas depressivos em nossa univer-
sidade está acima da média brasileira (20). Em  metanálise 
mundial recente, houve prevalência global de 27,2% (IC 
24,7-29,9%) entre todos os tipos de questionários e 32,4% 
(IC 25,8-39,7%), comparando estudos com o mesmo ins-
trumento de coleta e pontos de corte (4).

Em relação à prevalência de sintomatologia ansiosa 
(62,9%), as taxas mostraram-se superiores às encontradas 
em  metanálise brasileira, que encontrou 32,9% (IC 22,0-
44,9%) de ansiedade (20). Interessante notar que em estu-
do anterior, realizado na mesma universidade com o In-
ventário de Ansiedade Traço-Estado, 100% dos estudantes 
apresentaram algum grau de ansiedade, o que sugere que 
esses instrumentos padronizados focalizam aspectos dis-
tintos de um mesmo fenômeno (19). 

A coexistência de sintomas depressivos e ansiosos foi en-
contrada em grande parcela da população analisada (39,3%), 
corroborando com estudos que evidenciam essa associação 
(3,9,18). A labilidade emocional que acompanha este padrão 
de comorbidade está associada a antecedentes temperamen-
tais e a fatores de risco genéticos e ambientais compartilha-
dos, embora caminhos independentes sejam possíveis (6).

A maior prevalência de sintomatologia depressiva e 
ansiosa em estudantes do sexo feminino foi ao encontro 
de estudo multicêntrico e de  metanálises feitas no Bra-
sil (18,20) e no mundo todo (21), realizados em estudan-
tes de Medicina, bem como de estudos individuais locais 
(1,7,22,23), indicando taxas mais elevadas de sofrimento 
psicossocial em estudantes do sexo feminino. Isso pode 
ter múltiplas explicações, incluindo aspectos culturais re-
lacionados a estigma social e desigualdade de gênero, bem 
como traços da personalidade, como a tendência à com-
petitividade e preocupação por alto desempenho. As mu-
lheres costumam apresentar diferentes reações a situações 
estressantes, são mais sensíveis e, portanto, mais afetadas 
pelos sentimentos dos pacientes (12). Um estudo recente 
mostrou que mulheres estudantes de Medicina sentem-se 
mais desanimadas e cansadas ao longo do treinamento mé-
dico do que os homólogos masculinos, e também relataram 
maior solidão e uma percepção mais negativa de sua vida 
social (24). Isso mostra o impacto do ambiente educacional 
no bem-estar dos estudantes. Contudo, nosso estudo tem 
desenho transversal, o que não nos permite fazer inferên-
cias de causalidade.

O elevado nível de autocobrança (96,6%) associado 
à maior frequência de sintomas é característico do curso 

Escores
Ciclo  

básico
n

 Ciclo 
clínico

n

Total de 
alunos
n (%)

Sem sintomas ou mínimos 57 62 119 (37,1)
Leves 52 58 110 (34,3)
Moderados 28 33 61 (19)
Graves 20 11 31 (9,7)
Total 157 164 321 (100)

Tabela 2. Classificação segundo o escore do IAB, relacionando 
sintomas ansiosos por ciclo letivo

IAB=Inventário de Ansiedade de Beck
Fonte: elaborada pelo autor.

Escores
Ciclo  

básico
n

Ciclo  
clínico

n

Total de 
alunos
n (%)

Sem sintomas ou mínimos 83 98 181 (56,4)
Leves a moderados 55 46 101 (31,5)
Moderados a graves 13 16 29 (9)
Graves 6 4 10 (3,1)
Total 157 164 321 (100)

Tabela 3. Classificação segundo o escore do IDB, relacionando 
sintomas depressivos por ciclo letivo

IDB=Inventário de Depressão de Beck
Fonte: elaborada pelo autor.
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médico. Estudantes que apresentam melhor desempenho 
escolar são mais exigentes e, consequentemente, estão 
mais propensos a sofrer as pressões impostas ante qual-
quer falha, especialmente em meio a um ambiente con-
siderado altamente competitivo (2,5). Esse traço de neu-
roticismo frente à criação de expectativas a respeito do 
desempenho pessoal e à necessidade de apresentar alto 
rendimento resulta em sentimentos de desvalia, frustra-
ções, falta de motivação, ideias de abandono do curso e 
risco de suicídio (8,20). 

Apesar de as faculdades de Medicina providenciarem 
o conhecimento e as habilidades necessárias à prática mé-
dica, elas são reconhecidas como ambientes estressantes 
que, com frequência, exercem um efeito negativo na saú-
de física e no bem-estar psicológico dos estudantes (2). 
Nosso estudo encontrou taxa de ideação suicida (9%) 
concordante com recente  metanálise global (11,1%, IC 
9,0-13,7%), mas ainda abaixo da porcentagem no Brasil 
(13,4%) (4,20). Pesquisas evidenciam fatores que tornam 
esta população mais vulnerável a pensamentos suicidas 
como, por exemplo, alta carga de trabalho, insatisfação 
com a faculdade, abuso de substâncias e pressão psicológi-
ca (8). Além disso, estudantes de Medicina com transtorno 
psiquiátrico preexistente são quatro vezes mais propensos 
a pensar sobre o suicídio do que indivíduos normais (25). 
É preciso que esse dado seja valorizado para que sejam 
evitadas consequências futuras.

Na literatura, encontram-se inúmeras barreiras para a 
busca de tratamento, seja pela falta de tempo, pelo estigma 
associado à utilização de serviços de saúde mental, pelos 
custos e pela negação da gravidade do problema (7,9,21). 
Em nosso estudo, estudantes que já fizeram ou que esta-
vam em tratamento psicológico e/ou psiquiátrico demons-
traram significativamente maior sintomatologia depressiva 
ou ansiosa, o que pode significar maior percepção da ne-
cessidade de atendimento especializado. 

As afirmações sobre autocrítica e nervosismo tiveram 
a maior frequência nos inventários, demonstrando certas 
características da personalidade dos alunos que escolhem 
este curso. Esses estudantes reagiram mais fisiologica-
mente (incapacidade de relaxar, fadiga) e emocionalmen-
te (medo, irritabilidade) do que estudantes sem sintoma-
tologia, descrições já encontradas em estudos anteriores 
(8,12). Além disso, a baixa qualidade do sono e, conse-
quentemente, a sonolência diurna contribuem para esse 
processo de reação somática (20).

Semelhante a estudos anteriores, também não encon-
tramos diferenças estatisticamente significativas para sin-
tomas depressivos e ansiosos em relação à faixa etária, ao 
estado civil e entre morar sozinho ou não (7,18,26). A epi-
demiologia da sintomatologia depressiva e ansiosa durante 
todo o curso demonstra que esses transtornos não se li-
mitam a semestres específicos, o que corrobora dados de 
outros estudos (4,12,18). 

O fato de não haver diferenças importantes entre os 
ciclos reforça a premissa de que, ao longo de todo o curso 

médico, o aluno depara-se com estressores, não se limitan-
do a etapas específicas. No início do curso, fatores como 
a transição da escola para a universidade, dificuldade no 
gerenciamento do tempo pela falta de familiaridade com 
as demandas impostas, juntamente com a necessidade de 
adaptar-se a novos relacionamentos e o impacto emocional 
dessas exigências podem ser associados à alta prevalência 
de sintomas ansiosos e depressivos, bem como no decorrer 
do curso aumentam as expectativas próprias e de tercei-
ros, a incerteza quanto ao mercado de trabalho, o contato 
com portadores de diversas doenças e prognósticos, o que 
contribui para o aumento do sofrimento psíquico dos es-
tudantes (10-12,20). 

Este estudo tem importantes limitações. Por se tratar de 
um delineamento transversal, não nos permite fazer infe-
rências de causalidade. Ademais, as ferramentas utilizadas 
não visam ao diagnóstico dos transtornos, o que pode re-
sultar em prevalências maiores, uma vez que a sensibilidade 
é comumente preferida ao usar ferramentas de triagem.

CONCLUSÃO

Considerando a totalidade, 43,6% tinham sintomas de-
pressivos, 62,9% apresentaram sintomas ansiosos e 39,3% 
tiveram sintomatologia associada. Aproximadamente me-
tade da amostra era de cada ciclo letivo, mas não houve di-
ferenças estatisticamente significativas na esfera depressiva 
e ansiosa entre os mesmos. A idade variou de 18 a 43 anos, 
com média de 22 anos, tendo predomínio de estudantes do 
sexo feminino, solteiros e que moravam sozinhos.

Sexo feminino, insatisfação com o curso, pensamento 
de desistir do curso, autocobrança por êxito, dificuldade 
em alcançar as expectativas em relação às notas e estar em 
tratamento psicológico ou psiquiátrico foram associados 
significativamente à maior sintomatologia.
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ARTIGO ORIGINAL

Qualidade de vida em pacientes com insuficiência renal  
crônica em uma clínica de doenças renais no sul de SC

RESUMO 

Introdução: No tratamento dialítico em indivíduos com doença renal crônica, é necessário um processo de adaptação do indivíduo, 
devido às modificações em sua rotina de vida, que podem gerar consequências físicas, psicológicas e sociais. Este trabalho tem como 
objetivo avaliar a qualidade de vida (QV) de pacientes renais crônicos em terapia dialítica em uma clínica de doenças renais em Tu-
barão/SC. Métodos: Estudo observacional, do tipo transversal com 119 pacientes em terapia dialítica no período de dezembro de 
2016 a janeiro de 2017. Foram aplicados questionários sociodemográfico e de qualidade de vida e analisados os dados laboratoriais e 
clínicos por meio da revisão de prontuários. A relação entre o tempo de tratamento, os escores de qualidade de vida e as características 
laboratoriais foi analisada por meio de uma correlação simples, utilizando-se o teste de Spearman. Resultados: Entre os 119 pacien-
tes, 64% eram homens. A média de idade foi de 61,95 anos. A doença de base com maior prevalência foi nefroesclerose hipertensiva 
(36,9%), seguida pela diabetes mellitus (30%). Das dimensões avaliadas, a limitação física obteve os menores escores entre os pacientes 
(36%) e o aspecto emocional, os maiores (77%). O tempo médio de tratamento foi de 3,45 anos. A dimensão dor esteve relacionada 
diretamente (p<0,05) com o tempo de tratamento. Conclusão: O perfil dos pacientes coincide com o que se encontra na literatura, 
bem como as doenças de base destacadas. Os escores obtidos nas dimensões são menores quando comparados a pacientes sem DRC.  
A dor está diretamente relacionada ao tempo de tratamento dialítico.

UNITERMOS: Insuficiência Renal Crônica, Qualidade de Vida, Diálise Renal.

ABSTRACT

Introduction: In dialysis treatment in individuals with chronic kidney disease (CKD), a process of  adaptation is necessary due to the modifications in the 
individual’s life routine that can generate physical, psychological and social consequences. This study aims to evaluate the quality of  life (QOL) of  chronic 
kidney patients in dialysis therapy at a kidney disease clinic in Tubarão, SC. Methods: Cross-sectional, observational study with 119 patients in dialysis 
therapy from December 2016 to January 2017. Sociodemographic and quality of  life questionnaires were administered and laboratory and clinical data 
were analyzed through medical records review. The relationship between treatment time, quality of  life scores and laboratory characteristics was analyzed 
through a simple correlation using the Spearman test. Results: Of  the 119 patients, 64% were men. The mean age was 61.95 years. The most prevalent 
underlying disease was hypertensive nephrosclerosis (36.9%) followed by diabetes mellitus (30%). Of  the dimensions evaluated, physical limitation scored 
the lowest (36%) and emotional issues the highest (77%) among these patients. The mean treatment time was 3.45 years. The pain dimension was directly 
related (p <0.05) to the time of  treatment. Conclusion: The profile of  patients as well as prominent underlying diseases coincide with what is found in 
the literature. The scores obtained in the dimensions are smaller as compared to patients without CKD. Pain is directly related to time of  dialysis treatment.

KEYWORDS: Chronic Renal Failure, Quality of  Life, Renal Dialysis.

Quality of  life in patients with chronic renal failure in a clinic of  kidney diseases in south SC
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INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal 
e perda progressiva e irreversível da função dos rins (glo-
merular, tubular e endócrina). Em sua fase mais avançada 
(chamada de fase terminal de insuficiência renal crônica – 
IRC), os rins não conseguem mais manter a normalidade 
do meio interno do paciente. A DRC refere-se a um diag-
nóstico sindrômico de perda progressiva e geralmente irre-
versível da função renal de depuração, ou seja, da filtração 
glomerular. Caracteriza-se pela deterioração das funções 
bioquímicas e fisiológicas de todos os sistemas do organis-
mo, secundária ao acúmulo de catabólitos (toxinas urêmi-
cas), alterações do equilíbrio hidroeletrolítico, ácido-básico, 
acidose metabólica, hipovolemia, hipercalemia, hiperfosfa-
temia, anemia, distúrbio hormonal, hiperparatireoidismo, 
infertilidade, retardo no crescimento, entre outros (1).

A DRC pode ser causada por doenças sistêmicas como 
diabetes mellitus (DM), glomerulonefrite crônica, pielonefri-
te, hipertensão arterial sistêmica (HAS), obstrução do trato 
urinário, lesões hereditárias (doença renal policística), dis-
túrbios vasculares, infecções, medicamentos, agentes tóxi-
cos, agentes ambientais e ocupacionais (chumbo, cádmio, 
mercúrio e cromo) (1).

A DRC é um problema de saúde pública e afeta mais 
de 20 milhões de pessoas na América e muito mais pelo 
mundo (2). Conforme os dados fornecidos pela Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, em 2014, no Brasil, o número to-
tal estimado de pacientes com DRC foi de 112.004 – cabe 
salientar que esse número representa um aumento de 20 
mil pacientes nos últimos 4 anos. Dentre os tipos de di-
álise, a hemodiálise corresponde ao tratamento de 91,0% 
desses pacientes. Os tratamentos dialíticos, embora não 
substituam todas as funções renais, mantêm a homeostase 
do organismo, aliviando os sintomas e preservando a vida 
dos pacientes (3,4).

No início do tratamento dialítico, é necessário um pro-
cesso de adaptação do indivíduo, devido às modificações 
em sua rotina de vida, que podem gerar consequências fí-
sicas, psicológicas e sociais (5). Os pacientes com DRC em 
estágio terminal experimentam múltiplas perdas, resultan-
do em estresse e refletindo na forma de enfrentamento da 
doença e na qualidade de vida (QV) (6).

O questionário Medical Outcomes Study Questionnaire 36-
Item Short Form Health Survey (SF-36) tem sido considerado 
o instrumento mais adequado para monitorização da QV 
de pacientes em diálise. Vários trabalhos estabeleceram a 
correlação entre níveis rebaixados de QV medidos pelo 
SF-36, tanto do aspecto físico como mental, com maiores 
taxas de hospitalização e maior mortalidade dos pacientes. 
Esses resultados enfatizam a importância de estudos que 
avaliem a associação entre variáveis objetivas (dados socio-
demográficos, clínicos e laboratoriais) e subjetivas (nível de 
QV derivada da percepção do indivíduo), no sentido de de-
finir as intervenções preventivas prioritárias para melhorar 
a evolução deste grupo de pacientes (7).

Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a qua-
lidade de vida (QV) de pacientes renais crônicos em terapia 
dialítica em uma clínica de doenças renais em Tubarão/SC, 
caracterizar o perfil sociodemográfico desses pacientes e 
verificar a relação entre qualidade de vida e características 
clínicas e laboratoriais.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal que teve como par-
ticipantes todos os pacientes em tratamento na Clínica de 
Doenças Renais (CDR) de Tubarão/SC.

A amostra foi obtida por conveniência, sendo os ques-
tionários aplicados entre os meses de dezembro de 2016 
e janeiro de 2017. Foram incluídos todos os pacientes em 
tratamento há pelo menos um mês na CDR. Foram ex-
cluídos os pacientes com exames incompletos ou que não 
quisessem responder aos questionários.

Nesta população, foram aplicados o questionário de 
qualidade de vida já validado (SF-36) e o questionário so-
ciodemográfico. Os pacientes foram abordados enquanto 
realizavam a terapia dialítica e instruídos quanto às ques-
tões indagadas. Além disso, foram avaliados dados labo-
ratoriais, como ureia pré e pós-diálise, creatinina e fósfo-
ro sérico mediante a devida autorização do guardião dos 
prontuários da referida clínica.

Para a avaliação da QV, utilizou-se o instrumento SF-
36 traduzido e validado para ser aplicado na população 
brasileira por Ciconelli et al. (8). O SF-36 é composto de 
36 itens, divididos em 8 dimensões: a) funcionamento fí-
sico (10 itens); b) limitações causadas por problemas da 
saúde física (4 itens); c) limitações causadas por problemas 
da saúde emocional (3 itens); d) funcionamento social (2 
itens); e) saúde mental (5 itens); f) dor (2 itens); g) vitalida-
de (energia/fadiga) (4 itens); h) percepção da saúde geral (5 
itens) e do estado de saúde atual comparado há um ano (1 
item). Os escores das dimensões variam entre 0 e 100, sen-
do que os valores que se aproximam do 0 correspondem à 
QV menos favorável, enquanto os escores mais próximos 
do 100 refletem uma condição mais favorável.

As variáveis avaliadas foram: a) sexo; b) idade; c) estado 
civil; d) quantidade de filhos; e) município de residência; f) 
diagnóstico principal; g) diagnóstico secundário ou doença 
de base; h) comorbidades ou doenças associadas; i) tempo 
de tratamento; j) índice de massa corpórea; k) ureia sérica 
pré-diálise; l) ureia sérica pós-diálise; m) creatinina sérica, 
n) fósforo sérico e o) SF-36.

A tabulação dos dados foi efetuada por meio do progra-
ma Microsoft Excel® versão 2010, e as análises estatísticas 
foram realizadas com o programa The Statistical Package for 
the Social Science (SPSS®) versão 20.0. Os dados foram trata-
dos por meio da estatística descritiva (média, desvio-padrão, 
frequência simples, frequência relativa e amplitude).

Diante da distribuição não normal dos dados evidencia-
da pelo teste de Kolmogorov Smirnov, a relação entre o tempo 
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de tratamento e os escores de qualidade de vida e a relação 
entre as características laboratoriais e os escores de quali-
dade de vida dos pacientes foram realizadas por meio de 
uma correlação simples, utilizando-se o teste de Spearman. 
Adotou-se um nível de significância de p ≤ 0,05 na análise.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Universidade do Sul de Santa Catarina 
(Unisul), sob registro nº 1.399.698, em 01/02/2016, em 
respeito à Resolução 466, do Conselho Nacional de Saúde, 
via Plataforma Brasil.

RESULTADOS

Foram identificados 119 pacientes em tratamento he-
modialítico na CDR. Esta população apresentou média 
de idade de 61,95 ± 14,44 anos, com valores variando 
de 27 a 91 anos, sendo que 64% dos sujeitos eram do 
sexo masculino, a maioria possuía o estado civil de casado 
(60,5%), em média 2 filhos e com tempo de tratamento de 
3,45 ± 3,9 anos. Em relação aos dados antropométricos, a 
média da massa corporal foi de 69,64 ± 13,80 kg, a média 
da estatura foi de 1,66 ± 0,15 m, e o índice de massa cor-
poral (IMC) foi de 25,04 ± 4,13 kg/m2. As características 
clínicas estão dispostas na Tabela 1. Foi observado que 
as doenças de bases mais prevalentes foram Nefroescle-

rose hipertensiva (36,9%) e Nefropatia diabética (30%). 
Dentre as comorbidades, a HAS (66,3%) e a DM (35,3%) 
foram as mais prevalentes.

Os escores das dimensões do questionário SF-36 estão 
demonstrados na Tabela 2.

As características laboratoriais estão dispostas na Tabela 3.
Os padrões de referência utilizados para valores labo-

ratoriais na população renal crônica (11) são diferenciados 
da população em geral. Todos os parâmetros laboratoriais 
avaliados por este estudo se encontravam dentro dos limi-
tes esperados.

A análise de correlação de Spearman evidenciou relação 
negativa significativa com o domínio dor (Tabela 4), ou 
seja, quanto maior o tempo de tratamento, menor o escore 
da dor.

A análise de correlação de Spearman destacou relação 
positiva significativa entre capacidade funcional e ureia pré 
e creatinina sérica, e entre aspecto social e creatinina sérica.

DISCUSSÃO

A população analisada foi descrita quanto às caracte-
rísticas sociodemográficas, sendo que, em relação ao gê-
nero, o sexo masculino foi o de maior prevalência (64%).  
Os nossos resultados estão de acordo com dados do es-
tudo de Ferreira et al. (9) no estado de São Paulo, o qual 
observou uma prevalência de 63,07% (9). Além desse, ou-

Características clínicas Frequência 
simples (n)

 Frequência 
relativa (%)

Doença de base
Nefroesclerose hipertensiva 44 36,9
Nefropatia diabética 36 30
Glomerulonefrite crônica 9 7,5
Doença renal policística 9 7,5
Insuficiência renal crônica não 
especificada 7 5,8

Nefrite intersticial 4 3,3
Pielonefrite crônica 3 2,5
Outras* 7 5,6

Comorbidades 
Não informado 22 18,4
Hipertensão 79 66,3
Diabetes 42 35,3
Doença arterial coronariana 7 5,8
Doença renal policística 3 2,5
Bexiga neuropática 2 1,7
Doença aterosclerótica 2 1,7
Outras** 8 6,4

Tabela 1. Características clínicas dos pacientes atendidos na Clínica 
de Doenças Renais de Tubarão participantes do estudo (n=119).

Legenda: *Litíase renal, Doença aterosclerótica, Proteinúria nefrótica, Obstrução urinária, 
Bexiga neuropática, Rejeição de enxerto, Glomerulopatia membranosa. **Hipertrofia pros-
tática benigna, Litíase renal, Síndrome de Aeport, Cirrose hepática, Glomerulonfrite crônica, 
Gota, Infecção urinária crônica.
Fonte: Elaboração do autor, 2017.

Dimensões Média ± DP Variação
Capacidade funcional 56,34 ± 32,89 0-100
Limitação física 36,34 ± 41,13 0-100
Dor 69,63 ± 31,08 0-100
Estado Geral de Saúde 46,21 ± 18,85 0-92
Vitalidade 62,85 ± 21,09 5-100
Aspecto social 73,00 ± 29,11 0-100
Aspecto emocional 77,03 ± 37,76 0-100
Saúde mental 68,40 ± 24,36 0-100

Tabela 2. Escores das dimensões do questionário SF-36 dos pacientes 
atendidos na Clínica de Doenças Renais de Tubarão participantes do 
estudo (n=119).

Fonte: Elaboração do autor, 2017.

Exames laboratoriais Média Desvio-padrão
Ureia sérica pré* (mg/dl) 147,87 37,557
Ureia sérica pós* (mg/dl) 55,72 23,030
Creatinina sérica (mg/dl) 9,76 4,255
Fósforo sérico (mg/dl) 5,53 2,025

Tabela 3. Características laboratoriais dos pacientes atendidos na 
Clínica de Doenças Renais de Tubarão participantes do estudo (n=119)

Legenda: *Em relação ao momento em que foi realizada a terapia dialítica.
Fonte: Elaboração do autor, 2017.



386

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM UMA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS NO SUL DE SC   Meneghel et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (4): 383-388, out.-dez. 2018

tros estudos como o de Ribeiro et al. (1), com análise de 
217 pacientes hemodialíticos do interior do estado de São 
Paulo, verificaram que 59,4% eram do sexo masculino (1), 
e também Oliveira et al (10) constataram que, em 286 pa-
cientes sob HD em uma fundação de Curitiba, estado do 
Paraná, 60,1% eram do sexo masculino (10). Segundo a 
Sociedade Brasileira de Nefrologia (11), em 2014, a quanti-
dade de pacientes sob HD no Brasil era de 112.004; destes, 
58% eram do sexo masculino.

A média de idade dos pacientes foi de aproximadamen-
te 62 anos. A faixa etária predominante no estudo de Ribei-
ro et al (1) foi acima dos 40 anos, representada por 68,2% 
da amostra. Na literatura, a filtração glomerular cai entre 
0,08 ml por ano a partir dos 40 anos; com isso, aumenta a 
vulnerabilidade do sistema renal, e o paciente perde a ca-
pacidade de manter a homeostase renal diante do estresse. 
No idoso, há diminuição importante do fluxo renal, devido 
ao aumento da resistência intrarrenal, perda da capacidade 
de autorregulação que acarreta ineficiência, tanto no mo-
mento da hipertensão, quanto da hipotensão (12).

O tempo médio de tratamento da amostra analisada foi 
de 3 anos e meio. Segundo Ribeiro et al (1), a maioria dos 
pacientes que estavam em tratamento era de 1 a 5 anos. 
Em outro estudo realizado por Barbosa et al (7), o tempo 
de HD variou de 1 mês a 125 meses (média de 2,3 anos). 
Santos et al. (1) observaram em pacientes do Centro de Ne-
frologia do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), 
Espírito Santo, o mesmo tempo médio de tratamento dia-

lítico (3,5 anos). Em geral, a mortalidade por doenças crô-
nicas não transmissíveis aumenta com o passar dos anos, 
mas, quando as pessoas estão no estágio terminal da DRC, 
esse número aumenta consideravelmente devido às com-
plicações associadas com as doenças de base (11).

Neste estudo, as principais causas de IRC foram nefros-
clerose hipertensiva e nefropatia diabética, dados idênticos 
aos da literatura encontrada (1,4). Bastos et al (14) relataram 
que a DM é a causa mais frequente de DRC no mundo e é a 
segunda etiologia mais comum entre os pacientes em diáli-
se no Brasil, sendo a primeira hipertensão. Ferreita et al. (9) 
também encontraram resultados semelhantes, com grande 
porcentagem das causas se vinculando à HAS (55,38%) e  
DM (22,3%). As doenças associadas mais prevalentes na 
população estudada foram HAS e DM. Mais de 30% dos 
pacientes que iniciam diálise são diabéticos. A morbidade e 
a mortalidade são substancialmente maiores em pacientes 
diabéticos do que nos demais pacientes não diabéticos, sen-
do as doenças cardiovasculares e as infecções as principais 
causas de morte. A HAS é também uma causa importante 
de morbidade e mortalidade que acelera a aterosclerose e 
precipita complicações relacionadas ao aumento da pres-
são (15). Mas, segundo Sesso et al. (4), a taxa de mortalidade 
bruta observada no Brasil se mantém inferior à que tem 
sido descrita para a população norte-americana em diálise.

De acordo com Batista et al. (16), para que o tratamento 
clínico da DRC tenha êxito, são fundamentais os seguintes 
cuidados: tratamento rigoroso da HAS; controle glicêmico 

Domínios da 
Qualidade de Vida

Ureia 
sérica pré 

(mg/dl)

Ureia 
sérica pós* 

(mg/dl)

Creatinina 
sérica 
(mg/dl)

Fósforo 
sérico 
(mg/dl)

Capacidade 
Funcional

Rho ,194* ,171 ,408** ,146
p ,034 ,063 ,000 ,113

Limitação Física
Rho ,056 ,132 ,096 -,010
p ,546 ,154 ,299 ,911

Dor
Rho ,124 ,103 ,134 ,018
p ,181 ,266 ,147 ,843

Estado Geral de 
Saúde

Rho ,110 ,054 ,035 -,021
p ,234 ,558 ,702 ,823

Vitalidade
Rho ,037 ,072 ,173 ,014
p ,693 ,435 ,060 ,880

Aspecto Social
Rho ,071 ,043 ,213* -,095
p ,441 ,639 ,020 ,306

Aspecto Emocional
Rho ,085 ,021 ,109 -,094
p ,359 ,820 ,237 ,308

Saúde Mental
Rho ,081 ,084 ,113 -,059
p ,380 ,361 ,221 ,526

Tabela 5. Correlação entre as características laboratoriais e os escores 
de qualidade de vida dos pacientes atendidos na Clínica de Doenças 
Renais de Tubarão

Legenda: Rho, Coeficiente de correlação de Spearman; p, valor da estatística do teste ** p < 
0,01, * p < 0,01. *Em relação ao momento em que foi realizada a terapia dialítica.
Fonte: Elaboração do autor, 2017.

Domínios da Qualidade de Vida Tempo de tratamento 
(anos)

Capacidade Funcional
Rho -,124
P ,178

Limitação Física
Rho -,059
P ,522

Dor
Rho -,261**

P ,004

Estado Geral de Saúde
Rho -,149
P ,107

Vitalidade
Rho -,047
P ,608

Aspecto Social
Rho -,048
P ,602

Aspecto Emocional
Rho -,002
P ,979

Saúde Mental
Rho -,028
P ,763

Legenda: Rho, Coeficiente de correlação de Spearman; p, valor da estatística do teste ** p 
< 0,01.
Fonte: Elaboração do autor, 2017.

Tabela 4. Correlação entre o tempo de tratamento e os escores de 
qualidade de vida dos pacientes atendidos na Clínica de Doenças 
Renais de Tubarão.
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nos diabéticos; adequação da proteinúria; correção da ane-
mia; correção das alterações de cálcio e fósforo; correção 
da acidose metabólica e a prevenção da desnutrição.

Os pacientes foram classificados conforme seu índice 
de massa corporal (IMC = peso em kg/altura em m²) em 
desnutridos (< 18,5 kg/m²), normais (18,5-24,9 kg/m²), so-
brepeso (25-29,9 kg/m²), obeso (30-39,9 kg/m²) e obeso 
mórbido (≥ 40kg/m²). Foi observado que a maioria se en-
contrava no grau de sobrepeso. Conforme Sesso et al. (4), no 
inquérito brasileiro de diálise crônica no ano de 2014, 10% 
dos pacientes foram classificados como desnutridos, 53% 
normais e 37% como sobrepeso, obeso ou obeso mórbido. 
Ele destacou a taxa de 37% com sobrepeso/obesidade e 
que esse percentual é inferior ao reportado na população 
geral brasileira (53%) em 2014 (17), e também é inferior à 
encontrada na população em diálise nos EUA, onde o IMC 
médio dos pacientes tem aumentado nos últimos anos (18). 
Já a pesquisa de Santos et al. (13) observou que 43,3% dos 
pacientes em HD estavam acima do peso. Ainda de acordo 
com Santos, o consumo alimentar parece influenciar direta-
mente a QV dos pacientes analisados. Correlacionaram-se 
com o consumo calórico as dimensões capacidade funcio-
nal, vitalidade, limitação por aspectos físicos e limitação por 
aspectos emocionais. Essas dimensões se referem às dificul-
dades quanto à capacidade física e limitações em relação ao 
tipo e à quantidade de atividades realizadas na vida diária, ao 
nível de energia e fadiga, assim como dos aspectos psicoló-
gicos de bem-estar dos pacientes.

A DRC terminal reduz consideravelmente o desem-
penho físico e profissional do paciente, levando a um im-
pacto negativo sobre a percepção de sua própria saúde, 
afetando os níveis de vitalidade, o que pode limitar as in-
terações sociais e causar problemas relacionados à saúde 
mental (15). Em um estudo feito por Laguardia et al. (19), 
foram entrevistadas 12.423 pessoas ao acaso para norma-
tizar um padrão para os escores de qualidade de vida para 
a população brasileira com base no SF-36. Dessas, 3.685 
tinham entre 55 e 74 anos. Nesta faixa etária, que condiz 
com a maioria dos pacientes do presente estudo, todos os 
domínios do SF-36 estudados obtiveram um valor maior 
na população em geral que nos pacientes em hemodiálise, 
tanto os encontrados em Tubarão/SC quanto aqueles em 
outros estudos brasileiros (20,21), o que prova a importan-
te redução de qualidade de vida nesses pacientes.

Os pacientes analisados não têm uma distribuição ho-
mogênea em relação à percepção de qualidade de vida em 
seus diferentes domínios. Várias condições podem inter-
ferir, tais como: idade, tempo de tratamento, comorbida-
des, intercorrências durante o tratamento dialítico. Em um 
estudo realizado por Castro et al. (21), observou-se corre-
lação negativa entre o tempo de HD e os aspectos emo-
cionais, pelo fato de esses pacientes, ao longo do tempo, 
apresentarem comprometimento das relações familiares e 
sociais. No presente estudo, notou-se uma relação negati-
va significativa entre o tempo e a queixa de dor. Porém, a 
maioria dos estudos no Brasil indica que o tempo não é um 

bom preditor de qualidade de vida, por ter suas pontua-
ções muito variadas, podendo ser fator protetor em alguns 
casos, como no estudo de Almeida et al. (22), no qual os 
pacientes com mais de 7 anos de tratamento apresentaram 
melhores resultados do que os pacientes de 1 a 6 anos, em 
razão de esses ainda não terem aceitado sua doença e não 
estarem adaptados às mudanças do seu cotidiano. Já Sil-
va et al. (23), estudando uma população de 168 pacientes 
em diálise, não encontraram significância estatística com 
essa variável, sugerindo que o tempo em tratamento exerce 
pouca influência para a determinação desses escores.

No presente estudo, os domínios capacidade funcional 
e aspecto social tiveram relação positiva com aumento da 
ureia pré-diálise e creatinina sérica. Já Santos (20) não en-
controu correlação entre creatinina sérica e QV. Os estudos 
realizados por Santos (20) e Castro et al. (21) mostraram 
que outras variáveis laboratoriais (albuminemia e hemoglo-
binemia) estavam correlacionadas de forma positiva com 
outros domínios, como: dor, estado geral de saúde e vita-
lidade. Neste caso, aponta-se que pacientes descompensa-
dos laboratorialmente podem ter comprometimentos em 
diferentes domínios de qualidade de vida. Porém, Barbosa 
et al. (7) não observaram nenhuma correlação entre os pa-
râmetros laboratoriais acima e QV.

A dimensão da QV com menor valor obtido foi a de li-
mitação física, corroborando com um estudo realizado por 
Castro et al. (21) e Barbosa (7), os quais constataram em 
pacientes sob HD uma média de 52 e 45,6 para limitação 
física, respectivamente, enquanto no presente estudo en-
contramos uma limitação ainda mais severa (36,34), sendo 
o mesmo valor observado por Silveira et al. (15), em um 
centro hemodialítico de Belém/PA. Um fator que pode 
estar relacionado é a elevada prevalência de diabetes nas 
doenças de base e entre as comorbidades, como em outros 
estudos (1,4,9,14). As complicações da DM estão associa-
das a limitações físicas, como os problemas cardiovascu-
lares e as amputações. Uma alternativa para a melhora na 
QV seria a implementação de programas de prática regular 
de atividade física em hemodialisados, o que melhoraria o 
aspecto físico da QV (24,25).

Em estudos brasileiros com pacientes hemodialíticos 
que utilizaram o mesmo instrumento de medida de QV, 
observou-se predomínio de melhores pontuações referen-
tes às dimensões do componente mental (aspecto social, 
aspecto emocional e saúde mental), em comparação a as-
pectos físicos e estado geral de saúde (7,15,26-28). Barbosa 
et al. (7) avaliaram pacientes em diálise com o SF-36 e com 
a pontuação de 45 em limitação física versus 65 em aspectos 
emocionais. Silva et al. (28), em um estudo mais recente, 
apontaram uma variação de 26 a 46 em aspectos físicos e 
de 50 a 61 nos aspectos emocionais, reforçando o que foi 
encontrado neste estudo, em que a limitação física obteve 
uma média de 36,34, sendo o pior escore encontrado, en-
quanto que o aspecto emocional teve uma média de 77,03. 
Uma provável explicação é a elevada média de idade da 
população analisada (62 anos) por este estudo. Silveira et al. 
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(15) e Santos et al. (27) constataram o predomínio de corre-
lação negativa da idade com as dimensões compreendidas 
como do aspecto físico da QV, com relativa preservação 
das dimensões mentais, e ressaltaram que esse resultado 
leva à ponderação de que o aspecto físico é mais com-
prometido que o mental pelo avançar da idade, já que o 
mesmo padrão ocorre na população geral em vários países 
(15,27). O escore médio global de QV do presente estudo 
foi de 61,7, similar ao de Oliveira et al. (10) (60,53), sen-
do menor do que os escores apresentados em estudos dos 
EUA (63,7) e da Europa (62,7), porém maior do que outros 
realizados na Índia e no Oriente Médio, 53,73 e 47,5, res-
pectivamente (10,29,30).

CONCLUSÃO

A qualidade de vida associada à saúde dos pacien-
tes avaliados mostrou-se globalmente diminuída, princi-
palmente quanto aos aspectos físicos. O aspecto da dor 
relacionou-se negativamente com o tempo de tratamento.  
A presente pesquisa permitiu o levantamento e a análise de 
componentes da QV de pessoas com doença renal crônica 
em hemodiálise, proporcionando avanços para a bibliogra-
fia na área. Os dados levantados fornecem subsídios para a 
prática de profissionais de saúde, contribuindo para o me-
lhor entendimento e manejo dos fatores que aumentam e 
diminuem a QV dos pacientes em terapia renal substitutiva.
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RESUMO

Introdução: Verificar e analisar a tendência nos coeficientes de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária em Saúde, 
no município de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no período de 1998 a 2012. Métodos: Trata-se de um estudo eco-
lógico de tendência de série temporal. Foram utilizados dados secundários disponíveis no Sistema de Informações Hospitalares do 
Sistema Único de Saúde. Analisou-se a tendência dos coeficientes padronizados pelo método direto. Verificou-se a distribuição dos 
coeficientes de acordo com sexo, idade e principais causas de internação. Foi realizada análise de tendência por meio da Regressão 
Binomial Negativa. Resultados: Regressão Binomial Negativa mostrou redução nos coeficientes de internações por todas as cau-
sas e nos coeficientes de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária. As internações ocorreram mais nas mulheres, 
nas faixas etárias de 60 ou mais e de até nove anos. As doenças respiratórias foram importantes causas de internações. Conclusão:  
As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária em Saúde podem ter acompanhado a tendência das internações hospita-
lares por todas as causas no município de Sapucaia do Sul no período.

UNITERMOS: Qualidade da Assistência à Saúde, Atenção Primária à Saúde, Hospitalização, Saúde da Família, Sistemas de Saúde.

ABSTRACT

Introduction: To find and analyze the trend in hospitalization coefficients for primary care-sensitive health conditions in the city of  Sapucaia do Sul, Rio 
Grande do Sul, from 1998 to 2012. Methods: This is an ecological study of  trend of  time series. Secondary data were available in the Hospital Informa-
tion System of  the Unified Health System. We assessed the trend of  coefficients standardized by the direct method, as well as the distribution of  coefficients 
according to sex, age and main causes of  hospitalization. Trend analysis was performed through Negative Binomial Regression. Results: Negative Binomial 
Regression showed a reduction in the coefficients of  hospitalizations for all causes and in the coefficients of  hospitalizations for primary care-sensitive condi-
tions. Hospitalizations occurred more in women, in the age groups of  60 or more, and of  up to nine years. Respiratory diseases were important causes of  
hospitalizations. Conclusion: Hospitalizations for primary care-sensitive health conditions may have accompanied the trend of  hospital admissions for all 
causes in the city of  Sapucaia do Sul in the period.

KEYWORDS: Quality of  Health Care, Primary Health Care, Hospitalization, Family Health, Health Systems.

Hospitalizations for primary care-sensitive health conditions  
in Sapucaia do Sul, RS from 1998 to 2012
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INTRODUÇÃO

As internações por condições sensíveis à atenção pri-
mária em saúde (ICSAP) surgiram como indicadores de 
efetividade em saúde, na América do Norte, em meados 
dos anos 1990 (1). Incluem-se nesse grupo determinadas 
patologias crônicas e alguns quadros agudos, considera-
dos como doenças passíveis de controle com cuidados 
efetivos e pontuais, que podem evitar o desfecho de in-
ternação hospitalar (2).

A Atenção Primária à Saúde (APS) foi proposta ori-
ginalmente na Conferência Internacional sobre Cuidados 
de Saúde, ocorrida em Alma-Ata, na República do Caza-
quistão, em 1978. Pressupunha-se que cuidados essenciais, 
baseados em tecnologias acessíveis, levariam os serviços o 
mais próximo possível dos lugares de vida e trabalho das 
pessoas, constituindo-se no primeiro nível do contato do 
indivíduo com o sistema de saúde, levando a processo con-
tínuo de atenção à saúde (3). 

Neste contexto, Starfield (2002) demonstrou que a APS 
se constituía no nível do sistema de saúde que propicia-
va ao usuário a sua entrada para atender às necessidades e 
demandas relativas à sua saúde, com atenção direcionada 
para a pessoa (e não somente para a doença) e para todas 
as condições inerentes a esse binômio (4). A APS, como o 
alicerce dos demais níveis do sistema de saúde, configura-
-se no principal sustentáculo das redes de saúde, propor-
cionando acesso facilitado e efetivo, além de promover os 
cuidados integrais e longitudinais dos indivíduos e ser res-
ponsável pela coordenação dos cuidados (5,6).

As ICSAPs têm sido consideradas um indicador da 
qualidade de assistência à saúde, e seu acompanhamento, 
no decorrer do tempo, permite verificar se este específico 
grupo de doenças recebeu o cuidado necessário, que estará 
expresso pela diminuição do número de internações (7-10). 
Além disso, o estudo das ICSAPs pode gerar informações 
sobre economias possíveis de serem implementadas nos 
custos dos sistemas de saúde a partir de suas reduções (11). 

Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi veri-
ficar e analisar a tendência temporal dos coeficientes de 
Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária 
em Saúde, no município de Sapucaia do Sul, no estado do 
Rio Grande do Sul (RS), no período de 1998 a 2012.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo ecológico, de análise temporal 
das ICSAPs, internações por condições sensíveis à atenção 
primária no município de Sapucaia do Sul/RS, no período 
de 1998 a 2012.

Sapucaia do Sul está localizada na região metropolitana 
de Porto Alegre, situada a 29 km da capital, possui 138.357 
habitantes (12) e uma extensão territorial de 58,6 km².  
A atenção básica dispõe, atualmente, de 28 unidades bá-
sicas de saúde, 19 equipes de Estratégia Saúde da Família 
(ESF), atingindo 43,5% de cobertura da população. Desde 

2015, Sapucaia do Sul assumiu a gestão plena do sistema 
municipal, que garantiu ao município o recebimento do to-
tal dos recursos estaduais e federais programados para o 
custeio da assistência em seu território (13).

Os dados secundários utilizados no presente estudo fo-
ram obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do 
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) (por meio do site ele-
trônico do Datasus: www.datasus.gov.br).

Foram consideradas como condições sensíveis à aten-
ção primária as doenças componentes da lista nacional 
elaborada pelo Ministério da Saúde (14). Os dados popu-
lacionais para o cálculo dos coeficientes foram obtidos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (12), 
a partir de dados disponíveis no Datasus.

Os coeficientes de internações foram calculados pela ra-
zão entre o número de ICSAPs entre os residentes em Sapu-
caia do Sul e a população total do município, em cada ano do 
período avaliado. Assim, mediante a fórmula [(n° de interna-
ções por condições sensíveis à atenção primária em cada ano 
no município/população residente no ano no município) x 
10.000], obtiveram-se os coeficientes brutos de internações 
ocorridas. Posteriormente, os coeficientes foram padroniza-
dos pelo método direto, tendo como referência a distribuição 
demográfica da população do Rio Grande do Sul em 2010. 
Foi realizada a análise levando-se em conta sexo e cinco cate-
gorias etárias (até 9 anos; 10 a 19 anos; 20 a 39 anos; 40 a 59 
anos; 60 anos ou mais). Inicialmente, descreveram-se as prin-
cipais causas de ICSAP de acordo com os grupos etários e 
calcularam-se os seus coeficientes. A seguir, compararam-se  
os coeficientes de ICSAP com a tendência das internações 
por todas as causas, exceto as obstétricas. Incluiu-se a ob-
servação da tendência das internações por todas as causas, 
uma vez que evidências têm sugerido que as ICSAPs podem 
acompanhar seu comportamento (15).

Tentou-se realizar a análise da tendência por meio de 
regressão de Poisson, contudo, foi testada a sobredispersão 
dos dados com poisgof. Como o resultado foi significativo, 
constatou-se a impropriedade mediante essa técnica, de 
forma que se conduziu a regressão binomial negativa.

Assim, a análise de tendência dos coeficientes ICSAP 
foi efetuada mediante Binomial Negativa, por meio do uso 
do Programa STATA. Foram descritos os resultados de 
acordo com coeficientes de cada uma das variáveis avalia-
das, com respectivos intervalos de confiança a 95% e os 
resultados dos testes.

O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos), mediante resolução nº 127, de 11 de setembro 
de 2014.

RESULTADOS

Entre 1998 e 2012, foram constatadas 119.353 inter-
nações hospitalares por todas as causas, exceto as obsté-
tricas no município de Sapucaia do Sul, sendo que 38.735 
(32,4%) foram classificadas como ICSAP.
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A análise de tendência por meio da Binomial Negativa 
mostrou redução de 3% ao ano nos coeficientes de inter-
nações por todas as causas (RR 0,97; IC95% 0,96 a 0,98; 
p-valor <0,001) e de 6% entre os coeficientes de ICSAP 
(RR 0,94; IC95% 0,93 a 0,96; p-valor <0,001).

A análise dos coeficientes padronizados de internações 
por todas as causas mostrou elevação de 859/10000 habi-
tantes para 1042/10000 em 2002, seguida de tendência de 
diminuição até atingir 686,3 em 2012, correspondendo a 
uma queda de 34,1%. Quanto aos coeficientes padroniza-
dos das ICSAPs, o comportamento mostrou-se semelhan-
te com elevação de 240,2 em 1998 a 338,6 em 2002 e queda 
a partir de 2003, até atingir 137,9 em 2012. Essa variação 
dos coeficientes de ICSAP correspondeu à diminuição de 
59,3% no período (Tabela 1). A distribuição gráfica dos 
coeficientes de internações por todas as causas e por con-
dições sensíveis à atenção primária mostrou as mesmas 
tendências com coincidência nos momentos de elevação e 
diminuição (Gráfico 1).

Na comparação entre os sexos, constatou-se predomí-
nio das ICSAPs entre as mulheres. Nos 15 anos analisados, 
apenas em cinco os coeficientes entre os homens supera-
ram os observados entre as mulheres (Tabela 1).

A análise por idade mostrou que as ICSAPs ocorreram 
principalmente nas faixas etárias de 60 ou mais e no grupo 
até nove anos. No período, observaram-se diminuições dos 
seus coeficientes em todas as faixas etárias. Na categoria 
até nove anos, verificou-se uma diminuição de 47,1%, re-
duzindo de 358,0 por 10000 em 2001 para 189,3 em 2012. 
As reduções mais expressivas encontradas na análise foram 
constatadas nas faixas etárias de 10 a 19 anos e entre 20 e 

39 anos, 72,7% e 64,7% (Tabela 2). A distribuição por ida-
de assumiu forma de hipérbole com maiores frequências 
nas faixas etárias extremas (Gráfico 2).

Foram analisadas as principais causas de ICSAP de 
acordo com as diferentes idades. Na faixa etária até nove 
anos, constatou-se predomínio das doenças respiratórias. 
Nos primeiros três anos do estudo, a principal causa de 
internação foi asma brônquica e, nos demais, verificou-se 
predomínio de broncopneumonia. O coeficiente de inter-
nação por broncopneumonia variou de 170,9 em 2001, 
atingindo 42,1 em 2011, constatando-se redução de 75,4%. 
Na faixa etária de 10 a 19 anos, as principais causas de  
ICSAP foram: infecção do trato urinário e broncopneumo-
nia. Em relação à faixa etária de 20 a 39, não se observou 

Ano
Coeficientes padronizados 
de internações por todas 

as causas

Coeficientes 
padronizados de 

ICSAP

Coeficientes 
padronizados de ICSAP 

entre os homens

Coeficientes 
padronizados de ICSAP 

entre as mulheres
Proporção ICSAP

1998 859,0 240,2 225,9 237,6 32,9
1999 1002,5 333,9 316,4 337,5 39,1
2000 1003,3 316,3 296,9 323,8 37,6
2001 1038,0 333,6 343,7 317,8 37,0
2002 1042,5 338,6 345,0 340,1 38,1
2003 993,2 327,4 323,8 336,5 36,7
2004 951,8 306,5 302,7 309,8 36,4
2005 903,3 281,2 279,3 289,3 33,8
2006 830,9 233,5 230,3 234,3 30,5
2007 712,1 184,1 174,2 186,8 28,4
2008 762,5 195,9 191,9 187,1 28,4
2009 798,4 205,1 210,2 200,8 28,4
2010 762,7 190,8 177,1 199,5 27,9
2011 712,4 156,5 149,5 160,0 25,3
2012 686,3 137,9 143,1 126,9 22,9
Média 870,6 252,1 247,3 252,5 32,2

Tabela 1. Coeficientes padronizados de internações por todas causas, padronizados de ICSAP, entre homens e entre mulheres e proporção 
ICSAP no município de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, 1998 a 2012
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Gráfico 1. Coeficientes de internações por todas as causas e por 
condições sensíveis à atenção primária



392

INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EM SAPUCAIA DO SUL/RS DE 1998 A 2012   Vieira et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (4): 389-394, out.-dez. 2018

o predomínio de determinada causa. Neste grupo etário, 
constataram-se como as principais causas doenças inflama-
tória pélvica, úlcera gastrointestinal, broncopneumonia e 
infecção do trato urinário. Na faixa etária de 40 a 59 anos, 
as principais causas de internações foram: insuficiência 
cardíaca e doença cerebrovascular. Entretanto, nos últimos 
cinco anos, a causa de internação predominante foi bron-
copneumonia. Já na faixa etária de 60 anos ou mais, as prin-
cipais causas de internação foram: as doenças pulmonares 
(bronquite aguda e crônica, enfisema, outras doenças pul-
monares crônicas e bronquiectasia) e insuficiência cardíaca.

DISCUSSÃO

O presente estudo revelou uma diminuição das ICSAPs  
no município de Sapucaia do Sul, no período entre 1998 

e 2012. Estudos ecológicos, em virtude de peculiaridades 
do seu desenho, são adequados para gerarem hipóteses. 
Desta forma, pode-se aventar possibilidades ou modifi-
cações introduzidas no município que possam justificar 
essa diminuição (16).

Inicialmente, deve-se considerar essa pretensa diminui-
ção com cautela. Na própria estratégia de análise, verificou-
-se o comportamento das internações por todas as causas 
pensando-se na probabilidade que as ICSAPs manteriam a 
mesma tendência. Assim, no presente estudo, analisaram-
-se as tendências de ambas mediante a diminuição percen-
tual entre os coeficientes, de forma gráfica e de acordo 
com a Binomial Negativa.

Na análise dos percentuais dos coeficientes, evidenciou-
-se uma diminuição entre 1998 e 2012 de 20,1% entre to-
das as causas e de 42,6% nas ICSAPs. Essa maior diminui-
ção das ICSAPs não foi tão evidente na distribuição gráfica 
que mostrou queda ao final, mas o traçado foi coincidente 
nas duas curvas. Além disso, o resultado da Binomial Ne-
gativa revelou diminuição das internações por todas as cau-
sas e por ICSAP. Desse modo, pode-se considerar que as  
ICSAPs diminuíram no período, mas podem ter acompa-
nhado a tendência das internações por todas as causas.

O presente estudo também revelou que as ICSAPs fo-
ram mais frequentes entre as mulheres. Sabe-se que as mu-
lheres utilizam com mais regularidade os serviços de saúde 
(17).  Esse efeito é paradoxal, uma vez que, se frequentas-
sem mais os serviços de atenção primária, não necessita-
riam internações por esses diagnósticos. Contudo, tem sido 
discutido que as mulheres fazem maior uso dos serviços de 
saúde do que os homens, e que essa diferença é, em parte, 
relacionada a questões reprodutivas (18). Entretanto, as di-
ferenças de gênero relativas ao perfil de morbimortalidade 

 0 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 39 anos 40 a 59 anos 60 ou mais
1998 353,2 34,1 57,5 177,1 936,3
1999 367,0 48,6 85,5 252,8 1415,6
2000 354,4 59,3 117,3 273,7 1188,4
2001 358,0 61,2 96,3 275,3 1326,4
2002 248,0 56,3 98,8 286,7 1470,7
2003 304,1 48,6 99,1 277,2 1316,7
2004 297,1 45,5 94,3 266,5 1207,4
2005 241,9 39,1 84,2 246,1 1144,3
2006 225,2 34,7 75,4 196,1 919,6
2007 215,3 33,9 64,2 138,5 705,3
2008 273,3 35,6 49,8 163,3 689,8
2009 214,7 49,1 75,7 171,8 730,8
2010 214,1 28,9 63,7 144,8 709,5
2011 164,1 23,4 52,3 121,3 602,5
2012 189,3 16,7 41,4 106,3 527,8
% Var -47,1 -72,7 -64,7 -63,0 -64,1

Tabela 2. Coeficientes de internações sensíveis à atenção primária à saúde, de acordo com as faixas etárias e variação percentual entre os 
coeficientes no município de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, 1998 a 2012

Gráfico 2. Coeficientes de internações sensíveis à atenção primária 
à saúde, de acordo com as faixas etárias em Sapucaia do Sul, Rio 
Grande do Sul, 1998 a 2012.
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não se resumem à saúde reprodutiva. As mulheres tendem 
a avaliar seu estado de saúde de maneira mais negativa e, 
também, referem mais doenças crônicas do que os ho-
mens, os quais, por sua vez, apresentam doenças compara-
tivamente mais severas e de maior letalidade (19). Aliás, um 
estudo transversal de base populacional, conduzido no mu-
nicípio de São Leopoldo/RS, vizinho e com características 
semelhantes a Sapucaia do Sul, mostrou que os homens 
consultavam menos que as mulheres (20).

Em relação à idade, observaram-se maiores coeficientes 
nas faixas etárias extremas. Este achado pode ser condizen-
te com as complexidades dos cuidados de saúde em ambas 
as faixas etárias. As crianças menores de dois anos foram as 
maiores responsáveis pelos coeficientes de ICSAP no gru-
po etário até nove anos, dentro do conceito de vulnerabili-
dade dos primeiros mil dias, período no qual intervenções 
que afetam o estado nutricional, tanto materno quanto in-
fantil, podem ser determinantes na morbimortalidade (21). 

A justificativa para os elevados coeficientes encontra-
dos no grupo etário acima de 60 anos relaciona-se com o 
aumento da idade. Sabe-se que os idosos tornam-se mais 
suscetíveis às multimorbidades. Sempre resguardando que 
o SIH apenas permitiu um problema diagnóstico por inter-
nação e, em faixas etárias mais elevadas, determinadas cau-
sas que seriam classificadas como ICSAP poderiam apre-
sentar complicações que necessitassem manejo hospitalar.

A análise das principais causas de ICSAP também deve 
ser discutida com cautela. Sabe-se que políticas de saúde 
apresentam redes de distribuição complexas e, geralmente, 
não apresentam efeitos imediatos (22). Durante o período 
do estudo, foram proporcionadas medidas relevantes para 
o controle das doenças respiratórias, como a implantação 
das vacinas contra a gripe (inicialmente, destinadas para 
idosos e grupos de risco) (23), pneumocócica e haemophilus 
influenzae. Além disso, foram introduzidas a distribuição de 
broncodilatadores e a ampliação da oferta de antibióticos 
na atenção básica. Embora o presente estudo tenha revela-
do diminuição importante de internações por broncopneu-
monia, mostrou-se persistência de relevante presença das 
doenças do aparelho respiratório em todas as faixas etárias. 

No período estudo, ocorreram mudanças nas macropo-
líticas que poderiam explicar a diminuição constatada dos 
coeficientes de ICSAP, tais como a expansão da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o aumento nos repasses de recur-
sos financeiros. 

Sabe-se que a Estratégia Saúde da Família foi implanta-
da com o intuito de reestruturar a atenção primária e qua-
lificar o sistema de saúde, mediante ampliação do acesso e 
reorientação das práticas de saúde (24). Diversos estudos 
epidemiológicos têm acompanhado a implantação da ESF. 
Estudo ecológico realizado em todos os estados brasileiros 
já havia mostrado que a cobertura pelo Programa Saúde 
da Família havia produzido impacto positivo, diminuindo a 
mortalidade infantil (25). Além disso, outros estudos tam-
bém têm mostrado resultados positivos após a implantação 
da ESF. Evidenciaram, por exemplo, redução das ICSAPs 

no SUS em municípios do estado de Minas Gerais (26,27) 
e também no Rio Grande do Sul (28). Entretanto, para o 
presente estudo, consultou-se o site do Departamento de 
Atenção Básica do Ministério da Saúde (dab.saude.gov.br), 
o qual mostrou, em dezembro de 2012, 14 equipes de saú-
de da família cadastradas, atingindo cobertura de 37,1% da 
população de Sapucaia do Sul. Tal cobertura seria classifi-
cada como intermediária, de acordo com critérios publica-
dos e provavelmente insuficientes para justificar a diminui-
ção das ICSAPs (29).

Em relação ao financiamento da saúde no período estu-
dado, assistiu-se à implantação do Piso de Atenção Básica 
à Saúde (PAB) fixo e o PAB variável, com base em crité-
rios populacionais, atuando como estímulo às práticas de 
atenção à saúde. Quando da sua implantação, a partir de 
1998, permitiu-se alocar importantes recursos financeiros 
ao município. Os dados financeiros foram conhecidos por 
meio dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária 
do município, disponíveis no Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Assim, verificou-
-se o aumento de repasses, realizado pelo governo federal, 
de R$ 1.090.318,54 em 1998 para R$ 9.269.818,79 em 2012. 
Esses valores contribuíram fortemente para a implantação 
e evolução da cobertura em ESF no município. A partir 
desses dados, foi possível, considerando a cotação do dólar, 
calcular os gastos per capita em saúde de Sapucaia do Sul. 
Em 1998, os gastos per capita em saúde atingiram US$ 11,06 
e, em 2012, alcançaram  US$ 143,04, correspondendo a um 
aumento de 1193,30%. No entanto, o gasto per capita em 
saúde no Brasil em 2013 foi de US$ 474,00 (30), ou seja, 
os valores alcançados em Sapucaia do Sul atingiam apenas 
30,2% daqueles aplicados no país, considerados notoria-
mente insuficientes para garantir a efetividade dos cuidados 
de saúde. Desta forma, o aumento dos investimentos em 
saúde não poderia explicar a diminuição das ICSAPs, pois 
foram muito inferiores aos investimentos nacionais.

CONCLUSÃO 

No período estudado, verificaram-se importantes mu-
danças em políticas de saúde em Sapucaia do Sul, como, 
por exemplo, mudança na modalidade de gestão, aumento 
do financiamento em saúde e expansão da ESF. Além disso, 
assistiram-se à introdução de programas e ações específicas. 
Todavia, a análise apontou que as reduções nos coeficientes 
de internações por ICSAP podem ter acompanhado a ten-
dência das internações hospitalares por todas as causas.
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ARTIGO ORIGINAL

Perfil epidemiológico dos pacientes vítimas de ferimentos  
de punho, atendidos pela equipe de Cirurgia Plástica  

da Santa Casa de São José do Rio Preto/SP

RESUMO

Introdução: Devido à grande diversidade e funcionalidade dos movimentos realizados pelas mãos, sua importância nas atividades coti-
dianas é ímpar. Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes vítimas de ferimentos de punho, atendidos pela equipe de Cirurgia 
Plástica da Santa Casa de São José do Rio Preto/SP. Método: Estudo transversal retrospectivo dos pacientes atendidos pela equipe de 
sobreaviso de cirurgia plástica do pronto atendimento de um hospital terciário que realiza atendimento particular, convênio e SUS. Foram 
selecionados prontuários dos pacientes atendidos, no período de março a dezembro de 2016. Foram inclusos no trabalho apenas pacien-
tes com lesão em antebraço, atendidos neste serviço, sendo excluídos ferimentos de mão e braço e aqueles que não aceitaram fazer parte 
do presente estudo. As variáveis analisadas foram: idade, sexo, convênio, zona flexora, extensora ou mista, associação de fratura óssea 
e mecanismo de trauma. Resultados: Foi obtido um total de 10 pacientes com lesões traumáticas em antebraço, no período analisado. 
Houve predomínio do sexo masculino, com 60% do total dos casos. A idade variou entre 13 e 65 anos, sendo a idade média de 30,1 anos. 
Quanto ao mecanismo de trauma, foi encontrado ferimento com vidro com maior frequência, 70% dos casos, seguido por acidentes com 
cerâmica, serra circular e com motocicleta. A grande maioria dos pacientes atendidos é pertencente ao SUS, 80%; os demais a convênios, 
fraturas ósseas em 20%. Conclusão: Foi observado que a maioria dos pacientes é do sexo masculino, faixa etária predominante de 31-40 
anos, provenientes do SUS, com principal mecanismo de trauma sendo acidentes envolvendo vidro em região flexora.

UNITERMOS: Punho, Traumatismos do Punho, Epidemiologia.

ABSTRACT

Introduction: Due to the great diversity and functionality of  hand movements, their importance in everyday activities is unique. Aim: To outline the epidemiological 
profile of  patients suffering from wrist injuries attended by the Plastic Surgery team of  Santa Casa de São José do Rio Preto. Method: A retrospective cross-sectional 
study of  the patients attended by the plastic surgery team of  prompt care of  a tertiary hospital that provides health care through SUS, private practice, and private 
health insurance plans. Patient charts seen from March to December 2016 were selected. Only patients with an injury to the forearm attended at this service were 
included in the study. Hand and arm injuries and patients who did not agree to be part of  this study were excluded. The analyzed variables were: age, sex, health plan, 
zone (if  flexor, extensor or mixed), and association of  bone fracture and trauma mechanism. Results: A total of  10 patients with traumatic lesions in the forearm 
were obtained in the analyzed period. There was a predominance of  males, with 60% of  the total cases. The age ranged from 13 to 65 years, with mean age 30.1 years. 
Regarding trauma mechanism, glass injuries were the most frequent, accounting for 70% of  the cases, followed by accidents with ceramics, circular saw, and motorcycle 
accidents. The vast majority of  the patients (80%) are SUS users, the others covered by private insurance plans, bone fractures in 20% of  cases. Conclusion:  
The majority of  patients are males, predominant age group 31-40 years, coming from SUS, with accidents involving glass in flexor region as main trauma mechanism.

KEYWORDS: Wrist, Wrist Injuries, Epidemiology.
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INTRODUÇÃO

Devido à grande diversidade e funcionalidade dos mo-
vimentos realizados pelas mãos, sua importância nas ativi-
dades cotidianas é ímpar. Traumas e lesões causadas nos 
membros superiores podem ocasionar sequelas temporárias 
ou permanentes e acarretar sérios prejuízos sociais e econô-
micos, por influenciarem nas habilidades rotineiras (1). 

Entre as funções desempenhadas pelas mãos, podemos 
citar preensão, pinça e sensibilidade, fundamentais para 
exercer movimentação harmônica. Traumas em regiões de 
antebraço podem levar a lesões de estruturas nobres, como 
nervos, artérias, veias, ossos e pele (2).

O desconhecimento populacional sobre a importância 
das estruturas do antebraço leva a cuidados insuficientes 
no dia a dia e após a ocorrência das sequelas a uma reabili-
tação inadequada (3).

Este trabalho, portanto, tem como objetivo traçar o 
perfil epidemiológico dos pacientes vítimas de ferimentos 
de punho, atendidos pela equipe de Cirurgia Plástica da 
Santa Casa de São José do Rio Preto/SP.

MÉTODOS

Estudo transversal retrospectivo dos pacientes atendi-
dos pela equipe de sobreaviso de cirurgia plástica do pronto 
atendimento de um hospital terciário que realiza atendimen-
to particular, convênio e SUS. Foram selecionados prontuá-
rios dos pacientes atendidos, no período de março a dezem-
bro de 2016. Foram inclusos no trabalho apenas pacientes 
com lesão em antebraço, atendidos neste serviço, sendo 
excluídos ferimentos de mão e braço e aqueles que não acei-
taram fazer parte do presente estudo. As variáveis analisadas 
foram: idade, sexo, convênio, zona reflexora, extensora ou 
mista, associação de fratura óssea e mecanismo de trauma.

RESULTADOS

Foi obtido um total de 10 pacientes com lesões traumá-
ticas em antebraço, no período analisado. Houve predomí-

nio do sexo masculino, com 60% do total dos casos. A ida-
de variou entre 13 e 65 anos, sendo a idade média de 30,1 
anos. Quanto ao mecanismo de trauma, foi encontrado fe-
rimento com vidro com maior frequência, 70% dos casos, 
seguido por acidentes com cerâmica, serra circular e com 
motocicleta, com 10% cada. Dos pacientes, 9 apresentaram 
lesão em região flexora, e 1 na extensora. A grande maio-
ria dos pacientes atendidos é pertencente ao SUS, 80%; os 
demais 20% pertencem a convênios. Fraturas ósseas foram 
encontradas em 20% dos pacientes.

DISCUSSÃO

No presente estudo, houve predomínio de pacientes 
do sexo masculino. Esse fato pode ser devido à falta de 
uso de equipamentos de proteção individual e à falta de 
cuidado frente ao trabalho. Quanto à idade, a faixa etária 
mais comum foi de 31 a 40 anos, o que concordou com o 
trabalho desenvolvido durante o ano de 2000, no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, onde a média de idade foi de 
27 anos, e o sexo predominante foi o masculino (4).

O principal convênio encontrado foi o SUS, provavel-
mente por abranger o maior número de pessoas e pela falta 

Figura 1. Lesão do Punho Figura 2. Lesão do Punho
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de informação e instrução da população em geral quanto 
às consequências da lesão em punho.

As causas mais frequentes dos traumas foram aciden-
tes envolvendo vidro, como soco e empurrão, seguido por 
acidente com serra elétrica, moto e cerâmica, discordando 
do trabalho desenvolvido por Fonseca, que afirma ser os 
acidentes de trânsito, seguidos pelos ferimentos por vidro 
ou latas e por máquinas e ferramentas. As picadas de escor-
pião e as mordeduras de animais apareceram com menor 
incidência (4).

A adoção de medidas simples de prevenção no cotidia-
no, nos espaços de trabalho, de lazer, de habitação ou de 
circulação de pessoas poderá provavelmente evitar alguns 
acidentes, com consequentes lesões e sequelas funcionais 
nas mãos dos indivíduos (3).

CONCLUSÃO

Foi observado que a maioria dos pacientes é do sexo 
masculino, faixa etária predominante de 31-40 anos, pro-
venientes do SUS, com principal mecanismo de trauma 
sendo acidentes envolvendo vidro. Neste trabalho, pude-
mos observar que a grande maioria dos traumas pode ser 
evitada, com medidas socioeducativas e comportamentais.
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ARTIGO ORIGINAL

Resultados econômico-financeiros entre os anos de  
2014 a 2016 de um Programa de Gerenciamento  

de Casos em uma cooperativa médica

RESUMO

As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis pela maioria das causas de mortalidade e morbidade nos idosos. Além disso, 
são fatores de risco para muitas outras patologias na população adulta. Diante disso a Unimed Federação possui um Programa para 
Gerenciamento de Casos. Este programa é dividido em Casos Complexos, através de visitas domiciliares, e Casos Crônicos, através de 
telemonitoramento. Este programa visa promover educação em saúde, incentivar a independência e melhorar a qualidade de vida des-
ta população. O objetivo deste artigo é avaliar o gerenciamento do cuidado prestado tendo como mensurador dessa avaliação dados 
econômico-financeiros comparados entre os anos de 2014, 2015 e 2016. Trata-se de estudo observacional retrospectivo de caso/con-
trole, com análise da utilização de beneficiários com elegibilidade clínica e idade média equivalente. Os resultados mostraram redução 
de custos para os beneficiários de Casos Crônicos, porém aumento de custos quando a análise é realizada nos beneficiários de Casos 
Complexos. Concluímos que os beneficiários categorizados como complexos já possuem uma condição de saúde bastante grave, com 
custos maiores no tratamento. Esta é apenas uma análise a ser feita entre tantas outras que justificam a manutenção e aprimoramento 
desse programa, como satisfação dos beneficiários, mudanças de hábitos e motivação para o autocuidado.

UNITERMOS: Cooperativa Médica, Estudo Econômico-Financeiro, Programa de Gerenciamento de Casos.

ABSTRACT

Chronic noncommunicable diseases account for most of  the causes of  mortality and morbidity in the elderly. In addition, they are risk factors for many other 
disorders in the adult population. Therefore, the Unimed Federation has a Case Management Program. This program is divided into Complex Cases, through 
home visits, and Chronic Cases, through telemonitoring. This program aims to promote health education, encourage independence and improve the quality of  
life of  this population. The aim of  this article is to evaluate the management of  the care provided, using as a measurer of  this evaluation economic-financial 
data compared across 2014, 2015 and 2016. It is a retrospective, observational case/control study, with analysis of  beneficiaries use with clinical eligibility 
and equivalent mean age. The results showed a reduction of  costs for the beneficiaries of  Chronic Cases, but an increase of  costs for beneficiaries of  Complex 
Cases. We conclude that the beneficiaries categorized as complex already have a very serious health condition, with greater costs in the treatment. This is only 
an analysis to be made among many others that justify the maintenance and improvement of  this program, such as beneficiaries' satisfaction, changes in habits 
and motivation for self-care.

KEYWORDS: Medical Cooperative, Economic-Financial Study, Case Management Program.
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INTRODUÇÃO

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) (1), as doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) são as principais causas de mortalidade e mor-
bidade em idosos, apresentando efeitos de longo prazo 
difíceis de prever. As DCNTs correspondem a 63% das 
doenças no mundo e são responsáveis por um elevado 
número de internações, envolvendo queda significativa da 
qualidade de vida. Isso se dá à medida que a doença se 
agrava e corresponde a 72% das causas de mortes (2). Al-
guns exemplos de DCNTs são: doenças cardiovasculares, 
doenças metabólicas, como o diabetes, e doenças respira-
tórias, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), e também as doenças crônico-degenerativas.

Diante dessa realidade, surge o Programa de Geren-
ciamento de Casos, com o qual, através da parceria entre 
Unicoopmed, Unimed Federação Rio Grande do Sul e 
Unimed Central de Serviços RS, faz-se o monitoramento 
e acompanhamento dos portadores de DCNTs da carteira 
Unimed Federação. O Programa visa promover educação 
em saúde, incentivar a independência e o autocuidado de 
seus pacientes, desacelerar a progressão da doença, preve-
nir internações sensíveis por atenção primária e idas desne-
cessárias ao pronto socorro, além de proporcionar melhora 
da qualidade de vida e reduzir os custos assistenciais por 
meio de uma gestão do cuidado mais assertiva e eficaz. 

Esse programa acompanha os beneficiários através de 
duas modalidades. Uma delas chama-se Gerenciamento 
de Casos Complexos, os quais se configuram pela conco-
mitância de duas ou mais patologias, geralmente crônicas, 
sendo frequente que, ao menos, uma delas esteja descom-
pensada, demandando uma maior atenção da equipe de 
saúde e exigindo um acompanhamento mais amiúde. Nes-
sa modalidade, os beneficiários são visitados mensalmente 
por uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiro, 
técnico de enfermagem, nutricionista e fisioterapeuta.

Já na modalidade Gerenciamento de Casos Crônicos, 
os cuidados são prestados aos indivíduos portadores de 
doenças crônicas controladas, porém com risco de agudi-
zação. As ações dos profissionais de saúde visam à com-
pressão da morbidade e à redução dos anos perdidos por 
incapacidade. Nessa categoria, os beneficiários recebem 
ligações bimensais de um profissional enfermeiro que ava-
lia as condições clínicas, orienta e realiza educação e pro-
moção em saúde. Sabemos que, na saúde suplementar, a 
ida aos serviços é mais frequente pelo fácil acesso e que 
este público utiliza com frequência os serviços de saúde. 
Então, devemos oferecer um cuidado em instâncias mais 
leves, sempre que possível, em caráter preventivo, fora do 
ambiente hospitalar. Envelhecer, ainda que sem doenças 
crônicas, envolve alguma perda funcional, que é expressa 
por diminuição de vigor, força, prontidão, velocidade de 
reação sistêmica e eficiência metabólica. 

O presente estudo analisa os beneficiários dos Grupos 
de Tratamento 1 e 2 que fazem parte do Programa Geren-

ciamento de Casos e são captados na carteira da Unimed 
Federação, de acordo com custos assistenciais, identifica-
ção de CID relacionado às condições crônicas, registros 
de longas internações, idade acima de 35 anos, uso de be-
nefício farmácia e autoindicação. Após a identificação do 
perfil clínico e da estratificação com critérios de elegibilida-
de estabelecidos, o enfermeiro analisa e submete os dados 
ao programa ePrimeCare. Após análise crítica do caso, o 
enfermeiro direciona para qual linha de cuidado o bene-
ficiário deve ser encaminhado, podendo ser uma dessas: 
cardiometabólico, fragilizado ou respiratório, além da mo-
dalidade de atendimento que o beneficiário se encaixa, seja 
Crônico ou Complexo. 

Tendo como contexto inicial a proposta apresentada, o 
objetivo deste artigo é avaliar o gerenciamento do cuidado 
prestado aos clientes portadores de DCNT da carteira Uni-
med Federação, tendo como mensurador dessa avaliação 
dados de um estudo econômico-financeiro comparando os 
anos de 2014, 2015 e 2016 dos beneficiários em Gerencia-
mento de Casos.

MÉTODOS

Trata-se de estudo observacional retrospectivo de caso/
controle, com análise da utilização de beneficiários, com 
elegibilidade clínica e idade média equivalentes, pertencen-
tes à carteira da Unimed Federação. Os dados analisados 
correspondem aos anos de 2014, 2015 e 2016. Para análise 
e mensuração dos resultados, os beneficiários foram divi-
didos em 2 grupos, chamados de Grupo Controle e Grupo 
Tratamento, sendo o último subdividido de acordo com 
o tipo de acompanhamento realizado com o beneficiário: 

• Grupo Controle: beneficiários que não aceitaram par-
ticipar ou que ainda não iniciaram no processo de captação 
do Gerenciamento de Casos, porém com as mesmas con-
dições clínicas do grupo de tratamento.

• Grupo Tratamento: beneficiários que participam do 
Gerenciamento há mais de 6 meses, sendo subdividido em 
Grupo 1: beneficiários acompanhados por Telemonitora-
mento, também chamados de Casos Crônicos, e Grupo 2, 
chamados de Casos Complexos: beneficiários em Visita. 

Em todos os grupos, foram desconsideradas as utiliza-
ções não sensíveis aos cuidados ofertados pelo Programa, 
sendo a análise realizada apenas sobre os custos relacio-
nados às doenças crônicas não transmissíveis, existentes 
nas Linhas de Cuidados acompanhadas: Cardiometabólico, 
Respiratório e Fragilizado.

A população portadora de Condições Cardiometabó-
licas são os indivíduos com fatores de risco para doença 
cardiovascular ou que já possuam doença cardiovascular 
instalada, como obesidade, hipertensão e diabetes. Da 
mesma forma, os portadores de Condição Respiratória são 
aqueles com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC) ou Asma. A terceira linha de cuidado, 
Idoso Fragilizado, compõe-se de beneficiários com as se-
guintes características: idade avançada, dependência física e 
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limitações físicas, podendo ter doenças cardiometabólicas 
associadas. Segundo Moraes et. al. (3), o envelhecimento 
está associado ao processo de fragilização que envolve per-
das físico-funcionais. A ANS (1) conceitua o Paradigma da 
Fragilidade da seguinte forma: trata-se de uma síndrome 
geriátrica de múltiplas causas, caracterizada por perda de 
força, resistência e diminuição da função fisiológica, as 
quais aumentam a vulnerabilidade individual para desen-
volver dependência ou morte. Reforça ainda que, na última 
década de vida, os indivíduos costumam onerar os sistemas 
com custos assistenciais elevados. Os dois últimos anos an-
tes do óbito dos idosos são o período de maior gasto em 
saúde em toda sua vida.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando comparamos os resultados do Grupo de Tra-
tamento 1, Casos Crônicos, com o Grupo Controle, temos 
resultados positivos apresentando uma economia que, se 
somarmos os três anos, é de R$ 2.950.089,44, evidencian-
do uma redução média de 78%. Identifica-se, no entanto, 
uma elevação da utilização dos beneficiários no Grupo de 
Tratamento 2, Casos Complexos, gerando uma economia 
negativa de – R$ 257.850,74, apresentando um acréscimo 
médio de 35% nos custos assistenciais. 

Os resultados econômico-financeiros da população do 
Grupo de Tratamento 1 superam a meta definida previa-
mente em 250%, obtendo para uma população de 120 be-
neficiários nos anos analisados uma economia média per 
capita de R$ 19.032,83. Essa efetividade pode ser também 
evidenciada através da redução de 34,78% das internações 
entre os anos de 2015 e 2016. Contudo, existem melho-
rias a serem discutidas quanto aos resultados oriundos das 
passagens em pronto socorro e consultas médicas, visto 
que, para esses casos, identificou-se um aumento de 80% e 
25,9%, respectivamente. 

Para os beneficiários acompanhados no Grupo de Tra-
tamento 2, Casos Complexos, observa-se uma elevação dos 
custos assistenciais em R$ 257.850,74, 35,33% ao ano, re-
sultado desfavorável à meta prevista do Programa. Quanto 
à utilização, observa-se uma ligeira redução de 2,35% nas 
internações hospitalares entre os anos de 2015 e 2016. 
Acreditamos que, devido ao grande grau de fragilidade dos 
beneficiários em acompanhamento domiciliar, não esteja 
sendo possível a visualização de redução de custos neste 
acompanhamento, mesmo que comparado aos beneficiá-
rios do grupo controle. 

Temos na literatura que esse perfil se encontra em fragi-
lidade e espera-se um consumo maior dos serviços de saú-
de. Novamente, é importante salientar que, na proximidade 
do fim da vida, os custos são elevados e muito superiores 
a qualquer outro período da vida dos indivíduos. Dados 
referentes aos motivos de internação nos beneficiários em 
Gerenciamento de Complexos (Grupo de Tratamento 2) 
foram estudados e sugerem afirmativas, tais como: a média 
de internação foi de 1,3 por ano/por beneficiário. As causas 
das internações foram: 5 casos de insuficiência cardíaca, 5 
casos de problemas respiratórios, 3 casos registrados como 
piora no estado geral, 2 casos de problemas urinários, 2 ca-
sos de queda, 2 casos de colocação de marca-passo, 1 caso 
de colocação de stent de carótida e 1 caso de depressão.

A população da amostra é pequena: em 2014, 19 bene-
ficiários; em 2015, 34 beneficiários, e em 2016, 35 benefici-
ários, provocando desvio na análise. Segundo o Ministério 
da Saúde (2), 30% dos idosos sofrerão queda no período de 
1 ano e, destes, 2,5% serão hospitalizados. Na população 
acima de 60 anos, as quedas são mais frequentes e há muito 
tempo são aceitas como decorrências “naturais” do enve-
lhecimento. Conforme Pereira et al. (4), há um aumento 
de 14 vezes na probabilidade de sofrer alguma queda nos 
idosos com idade entre 75 e 84 anos, devido à necessidade 
de auxílio em algumas atividades da vida diária. Além disso, 

Figura 1. Economia Gerada

Fonte: Estudo Economia Gerada – Unimed Central de Serviços.
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de acordo com Gawryszewsk et al. (5), o fator queda é uma 
das principais causas de internações em idosos acima de 60 
anos. Com isso, nota-se a importância da equipe multidis-
ciplinar em atuar com medidas preventivas para detectar os 
fatores de risco físicos e ambientais, com o objetivo de in-
tervir precocemente através de orientações, modificações/
adaptações dos espaços e fisioterapia dirigida, para que, as-
sim, haja diminuição do grau de susceptibilidade de quedas 
na população idosa.

O idoso é mais suscetível a adquirir infecções, devido 
às alterações fisiológicas do envelhecimento, declínio da 
resposta imunológica e realização de procedimentos inva-
sivos. A hospitalização acima de 60 anos, embora neces-
sária, em muitos casos representa alto risco para a saúde 
dos idosos, podendo gerar agravamento do quadro clínico 
do paciente, pois implica em riscos de imobilidade, infec-
ções hospitalares, incontinência, desnutrição, depressão, 
desenvolvimento de comorbidades, declínio cognitivo, de-
terioração da capacidade funcional e até mesmo de óbito 
(6). Com isso, nota-se a importância da resolutividade das 
intercorrências em ambiente domiciliar. 

Realizando um comparativo, identificamos que os be-
neficiários do Grupo de Tratamento 1, Casos Crônicos, 
reduziram em 7% as internações hospitalares quando 
comparamos 2015 com 2016. Houve redução conside-
rável nas internações e passagens por pronto socorro se 
compararmos o Grupo de Tratamento 1, Casos Crônicos, 
com o Grupo Controle nos 3 anos analisados, ficando uma 
redução média de 55,88% e 40,8%, respectivamente. Para 

os beneficiários do Grupo de Tratamento 2, Casos Com-
plexos, identificamos que ocorreu um aumento médio de 
37% nas internações e uma redução média de 32,6% nas 
passagens em pronto socorro, em uma análise comparativa 
com o grupo controle também nos 3 anos comparativos. 

CONCLUSÃO

Os resultados anteriormente apresentados evidenciam 
a efetividade do Programa de Gerenciamento de Casos.  
A metodologia aplicada estimula a mensuração de resul-
tados econômicos a longo prazo, sendo positiva para os 
beneficiários em Telemonitoramento, porém negativa 
quando a análise é feita nos beneficiários de Casos Com-
plexos (visitas). Nos Casos Complexos, pode-se observar 
que o grau de fragilidade dos beneficiários neste grupo é 
superior aos dos beneficiários do Grupo Controle, geran-
do um resultado vulnerável e um déficit econômico. Assim, 
sugere-se revisão do processo para possíveis melhorias nos 
resultados até então obtidos.

Conforme a ANS (1), programas de gerenciamento de 
doenças para idosos têm uma relação custo-benefício baixa, 
pois os idosos, normalmente, possuem mais de uma doen-
ça crônica, e tratar adequadamente uma doença faz apenas 
reduzir os índices de morbidade de tal patologia. Como são 
pacientes que frequentemente possuem múltiplas doenças 
crônicas e utilizam cuidados de diferentes especialidades 
médicas, fica evidente que focar apenas em uma doença 
não é a medida mais adequada. A melhor opção é estrutu-
rar modelos que funcionem de modo integrado e consigam 
dar conta de toda a gama de cuidados. Se não for assim, o 
problema nunca será resolvido, pois as demais doenças e a 
fragilidade do paciente idoso serão mantidas. Além disso, 
os recursos serão utilizados inadequadamente. 

A abordagem integral e coordenada pela equipe inter-
disciplinar, incluindo a promoção da saúde, a prevenção 
dos fatores de risco, as complicações e o tratamento das 
enfermidades crônicas, é um dos principais pontos para o 
gerenciamento da saúde de beneficiários com DCNT. Uma 
informação relevante é a alta satisfação do Programa en-
contrada em pesquisas feitas anualmente. Nas pesquisas de 
satisfação geral realizadas nos anos de 2015 e 2016, temos 

Fonte: Estudo Economia Gerada Unimed Central de Serviços.

Ano 2014
Nº de 

Benefici-
ários

Beneficiários que 
passaram por Nº de 

consultas
Internações Pronto-

Socorro
Controle 127 13 10% 62 49% 1583 12,46
Tratamento 1 
(Telemonitoramento) 43 1 2% 3 7% 137 3,19

Tratamento 2 (Visita) 19 2 11% 5 26% 53 2,79

Tabela 1. Ano 2014

Fonte: Estudo Economia Gerada Unimed Central de Serviços.

Ano 2016
Nº de 

Benefici-
ários

Beneficiários que 
passaram por Nº de 

consultas
Internações Pronto-

Socorro
Controle 127 21 17% 57 45% 1179 9,28
Tratamento 1 
(Telemonitoramento) 104 10 10% 50 48% 1116 10,73

Tratamento 2 (Visita) 35 11 31% 19 54% 321 9,17

Tabela 3. Ano 2016

Fonte: Estudo Economia Gerada Unimed Central de Serviços.

Ano 2015
Nº de 

Benefici-
ários

Beneficiários que 
passaram por Nº de 

consultas
Internações Pronto-

Socorro
Controle 127 19 15% 68 54% 1457 11,47
Tratamento 1 
(Telemonitoramento) 106 9 8% 32 30% 903 8,52

Tratamento 2 (Visita) 34 6 18% 5 15% 323 9,50

Tabela 2. Ano 2015
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que mais de 90% dos beneficiários em ambas as modalida-
des do programa estão satisfeitos com os cuidados e servi-
ços oferecidos. A ampliação do Programa Gerenciamento 
de Casos visa também à sustentabilidade da cooperativa.
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ARTIGO ORIGINAL

Abstenção em consultas de puericultura em uma  
unidade básica de saúde no município de Pelotas/RS  

– Um desafio à atenção básica

RESUMO

Introdução: A puericultura compreende a área da pediatria voltada a aspectos de prevenção e promoção da saúde infantil. Segundo o 
Ministério da Saúde, o lactente deve ter sete consultas de rotina no primeiro ano de vida e duas no segundo ano. As crianças identifi-
cadas com fatores de risco como alterações de peso e estatura devem ter o número de consultas individualizadas. O impacto do acom-
panhamento inadequado pode levar à desnutrição, obesidade, déficits de estatura com desfechos desfavoráveis no futuro. O presente 
estudo tem como objetivo verificar o absenteísmo nas consultas de puericultura da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nossa Senhora de 
Fátima, Pelotas/RS, identificando a idade em que os lactentes interrompem o acompanhamento e as alterações no desenvolvimento 
destes. Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, coletados das fichas-espelho de puericultura da UBS Fátima. Resultados: Das 83 
crianças de zero a dois anos acompanhadas, 59 tinham quinze dias ou mais de atraso. Além disso, 70% das crianças interromperam 
o acompanhamento adequado de puericultura até o sexto mês de vida ou menos. A taxa de abstenção entre os meninos foi de 69%, 
enquanto entre as meninas chegou a 73%. Percebeu-se também que, entre as crianças com atraso nas consultas, 13% possuíam baixo 
peso ao nascer, 35% apresentavam comprimento fora da curva de crescimento e 25% apresentavam peso fora da curva de acompa-
nhamento. Conclusão: Visto a situação caótica da puericultura, são necessários a realização de medidas como busca ativa das crian-
ças, a formulação de comunicativos e o reforço pela equipe para uma supervisão adequada.

UNITERMOS: Puericultura, Absenteísmo, Atenção Básica de Saúde, Atenção Primária.

ABSTRACT

Introduction: Childcare comprises an area of  pediatrics focused on aspects of  prevention and promotion of  child health. According to the Ministry of  Health, the 
infant should have seven routine visits in the first year of  life and two in the second year. Children identified with risk factors such as weight and height changes should 
have the number of  visits on an individual basis. The impact of  inadequate follow-up may lead to malnutrition, obesity, height deficits with unfavorable outcomes in 
the future. The present study aims at verifying absenteeism in the child care clinics of  the Basic Health Unit (UBS) Nossa Senhora de Fátima, in Pelotas, identifying 
the age at which infants interrupt follow-up and changes in their development. Methods: A descriptive, retrospective study, collected from the childcare records of  UBS 
Fátima. Results: Of  the 83 children from zero to two years old assessed, 59 had 15 days or more of  delay. In addition, 70% of  children discontinued adequate 
childcare by the sixth month or less. The nonattendance rate among boys was 69%, while among girls it reached 73%. Of  the children with delayed visits, 13% had low 
birth weight, 35% had length outside the growth curve, and 25% had weight outside the follow-up curve. Conclusion: In view of  the chaotic situation of  childcare, 
it is necessary to carry out such measures as active search of  children, formulation of  communicative measures, and reinforcement by the team for adequate supervision.

KEYWORDS: Childcare, Absenteeism, Basic Healthcare, Primary Care.
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INTRODUÇÃO

A puericultura compreende a área da pediatria volta-
da para os aspectos de prevenção e promoção da saúde 
infantil, visando identificar precocemente alterações ou 
condições que possam levar ao atraso no desenvolvimento 
global do indivíduo, tendo assim assistência garantida pe-
las Unidades Básicas de Saúde. Conforme recomendação 
do Ministério da Saúde, a criança deve, desde o seu nas-
cimento, ter sete consultas de rotina no primeiro ano de 
vida, duas consultas no segundo ano de vida e, a partir de 
então, consultas anuais, de preferência próximas ao mês do 
aniversário em virtude de conciliar com o período de imu-
nizações e orientações de prevenção de doenças. Deve-se 
enfatizar que essa periodicidade se adequa àquelas crianças 
que não apresentam fatores de risco e mantêm seu desen-
volvimento dentro da normalidade. Portanto, identificando 
fatores que possam comprometer o desenvolvimento da 
criança, esse acompanhamento pode ser mais frequente, 
devendo o profissional individualizar cada caso.

O acompanhamento das crianças durante as consultas 
é o momento propício para abordar questões essenciais, 
como aleitamento materno, introdução da dieta da família, 
segurança da criança, desenvolvimento neuropsicomotor, 
como também para sanar possíveis dúvidas dos pais e/ou 
cuidadores. Cada consulta deve contemplar uma anamnese 
minuciosa, investigando fatores de risco que exigem, por 
vezes, maior número de consultas durante esse período de 
vida da criança, como, por exemplo: baixo peso ao nascer, 
prematuridade, apgar menor do que sete no quinto minuto 
de vida, mãe com idade inferior a 18 anos ou baixa escolari-
dade. Além disso, deve-se registrar sempre o peso, a estatura 
e o comprimento, bem como o perímetro cefálico e torácico, 
aferidos nos gráficos de crescimento para cada faixa etária.

A vigilância nutricional e o monitoramento do cresci-
mento objetivam promover e proteger a saúde da criança, 
identificando, por meio de diagnóstico e tratamento preco-
ce para sub ou sobrealimentação, doenças neuroendócrinas 
ou alguma outra condição que afete tais parâmetros passí-
veis de intervenção, evitando assim que desvios do cresci-
mento possam comprometer sua saúde atual e sua qualida-
de de vida posteriormente. Estudo sobre a epidemiologia 
do estado nutricional infantil tem dado mais atenção ao 
peso e ao índice de massa corpórea do que à altura, porém 
a altura também tem sido associada a vários desfechos e 
causas de mortalidade. O déficit estatural representa a ca-
racterística antropométrica mais representativa do quadro 
epidemiológico da desnutrição no Brasil, sendo que, dessa 
forma, o melhor método de acompanhamento do cresci-
mento infantil é o registro periódico do peso, da estatura 
e do IMC da criança na Caderneta de Saúde da Criança, a 
qual o paciente deve estar portando a cada consulta, como 
também nas fichas-espelhos que permanecem nas Unida-
des Básicas de Saúde.

Na Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora de Fátima, 
onde foi realizado o estudo, são preconizadas consultas 

mensais até o primeiro ano e trimestrais até completar o 
segundo ano de vida. Essa periodicidade foi assim estipu-
lada, visto a mesma ser vinculada a uma instituição de en-
sino, necessitando de um maior número de consultas das 
crianças da área de abrangência da Unidade Básica, visando 
proporcionar maior possibilidade de contato e aprendiza-
do entre os alunos e esse período peculiar do desenvolvi-
mento humano.

O presente estudo teve como objetivos verificar a taxa 
de abstenção das crianças durante o período da puericul-
tura na Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora de Fáti-
ma, identificar quem são essas crianças, apontar o possível 
impacto desta abstenção no desenvolvimento das mesmas, 
bem como formular estratégias de intervenção visando 
otimizar o acompanhamento das crianças durante os seus 
primeiros dois anos de vida no território de abrangência 
desta unidade.

MÉTODOS

Estudo descritivo, retrospectivo, em que a coleta de da-
dos foi realizada no período de 17/08/2017 a 29/09/2017, 
através da análise das fichas-espelhos referente às consultas 
de puericultura da Unidade Básica de Saúde Nossa Senho-
ra de Fátima, Pelotas/RS. Inicialmente, as fichas-espelhos 
foram separadas em dois grupos, em um total de meninos 
de zero a dois anos e total de meninas na mesma faixa etá-
ria. Feito isso, foram avaliadas todas as fichas-espelhos para 
verificar se a criança estava comparecendo às consultas de 
puericultura, correlacionando sua idade com a data da úl-
tima consulta na UBS. Para evitar viés de aferição, foram 
analisados, juntamente com as fichas-espelhos, todos os 
prontuários. Optou-se, em virtude de possível dificuldade 
organizacional da unidade básica, por agendar as consul-
tas, por permitir uma tolerância de 15 dias, entre a data da 
última consulta e a data prevista para a próxima consulta, 
conforme a idade de cada criança. 

Passados 45 dias da primeira análise, as fichas e os 
prontuários foram novamente verificados. Neste período, 
o critério utilizado para verificar o absenteísmo das crian-
ças da área de abrangência da unidade foi a quantidade de 
consultas esperadas para a faixa etária versus a quantidade 
de consultas realizadas no período. Ressalta-se que, por se 
tratar de uma instituição de ensino, preconizam-se con-
sultas mensais até um ano e trimestrais até os dois anos 
de vida.

RESULTADOS

Foram levantados no período analisado os seguintes 
dados: total de crianças com registro em ficha-espelho na 
Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora de Fátima, dis-
criminando meninos e meninas (conforme o Gráfico 1), 
após distintos os grupos, analisado o percentual de abs-
tenção até um e até seis meses de vida (conforme Gráfico 
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2) e perda de acompanhamento no caso de alterações no 
desenvolvimento dentre as crianças em atraso (Gráfico 3).

DISCUSSÃO

Encontraram-se, inicialmente, 83 crianças, dentre as 
quais 47 apresentavam atraso nas consultas de puericultu-
ra. Totalizaram-se 38 meninos de 0-2 anos, dentre esses, 17 
com as consultas em dia e 21 atrasados. Entre as meninas, 
foram encontradas 45 de 0-2 anos, das quais, 31 atrasadas 
e 14 em dia. Após 45 dias da primeira análise, as fichas fo-
ram reavaliadas, sendo encontrado o total de 39 meninos 
de 0-2 anos, entre eles, 12 em dia e 27 atrasados, e entre 
as meninas, um total de 44 de 0-2 anos, sendo 12 em dia e 
32 atrasadas. Dentre as crianças que apresentavam atrasos, 
41% dos meninos deixavam de consultar no primeiro mês 
de vida e 25% das meninas, e até os seis primeiros meses 
de vida, essa taxa de abstenção acentua-se, apontando, aos 
seis meses de idade, 70% dos meninos e 69% das meninas. 
Quando analisados os fatores de risco que englobam um 
acompanhamento mais minucioso, foi encontrado que 7% 
dos meninos e 6% das meninas em atraso na puericultu-
ra apresentavam baixo peso ao nascer, 22% dos meninos 

e 13% das meninas tinham comprimento fora da curva de 
crescimento, e 19% dos meninos e 6% das meninas estavam 
com peso fora da curva durante o período acompanhado.

CONCLUSÃO

Sabendo-se que a consulta de puericultura é uma fer-
ramenta essencial da atenção básica, no seu aspecto pre-

Total de crianças entre 0-2 anos: 83

43%

57%

Em dia
Atrasados

Gráfico 1. Total de crianças entre 0-2 anos estudadas

Total de meninos entre 0-2 anos: 39
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69%

Em dia: 12 meninos
Em atraso: 27 meninos

Gráfico 2. Total de meninos entre 0-2 anos estudados

Total de meninas entre 0-2 anos: 44

27%

73%

Em dia: 12 meninas
Em atraso: 32 meninas

Gráfico 3. Total de meninas entre 0-2 anos estudadas 

Gráfico 4. Idade em que as crianças estudadas pararam de realizar as 
consultas de puericultura, separadas por sexo.
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Gráfico 5. Fatores de riscos apresentados nos pacientes com atraso 
na puericultura, separados por sexo.
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ventivo e resolutivo, enfatiza-se a importância da adesão 
ao acompanhamento em todos os atendimentos dentro da 
unidade, de forma que a família e a equipe de saúde es-
tejam ativamente envolvidas na promoção e proteção da 
saúde da criança. Identificou-se que em parte das crianças 
faltosas havia fatores de risco, como baixo peso ao nascer 
e desenvolvimento fora do esperado, em que deveriam ter 
um acompanhamento ainda mais minucioso, pois podem 
ter seu potencial de crescimento reduzido e/ou limitado 
em virtude da não identificação e intervenção precoce e 
efetiva por parte do médico. Percebe-se que as crianças 
estão parando o acompanhamento nos primeiros meses 
de vida, momento de extrema importância para avaliar o 
desenvolvimento adequado e de se realizar orientações. 
O impacto dessa falha do acompanhamento pode levar à 
desnutrição, obesidade, déficits de estatura com desfechos 
desfavoráveis no futuro. Visto o presente diagnóstico situ-
acional caótico em que se encontra o programa de pueri-
cultura na população local, a qual a unidade básica abrange, 
propõem-se medidas de intervenção como: a busca ativa 
das crianças pelos agentes comunitários de saúde; registro 
do número e identificação dessas crianças nos registros da 
instituição; a formulação de cartazes, panfletos, banners de 
caráter informativo sobre a importância e a periodicidade 
das consultas de puericultura, como também o reforço e a 

intervenção por parte da equipe a respeito da necessidade 
de seguir o acompanhamento da puericultura, aproveitan-
do o contato com a família durante as consultas de acolhi-
mento e imunizações. Reforça-se a necessidade de reavaliar 
periodicamente o efeito das medidas de intervenção, bus-
cando verificar a sua efetividade ou não, visando assegurar 
o desenvolvimento global saudável de todas as crianças 
da comunidade local, como também buscar identificar os 
motivos pelos quais existe, atualmente, essa abstenção das 
crianças na área adscrita.

REFERÊNCIAS 
 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: crescimento e de-

senvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Caderno de 
Atenção Básica, nº 33)

 2. Tratado de Pediatria – volume 1. BURNS. Dennis Alexander Ra-
belo; CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; SILVA, Luciana Rodrigues; 
BORGES, Wellingt. 4ª edição. Manole, 2017.

 Endereço para correspondência
Talita Pires da Fontoura
Av. Nilópolis, 198/602
90.460-050 – Porto Alegre/RS – Brasil
 (53) 99969-0284
 talitafontoura@terra.com.br
Recebido: 5/1/2018 – Aprovado: 16/1/2018



407Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (4): 407-413, out.-dez. 2018

ARTIGO ORIGINAL

Câncer de Colo Uterino como problema de saúde pública

RESUMO

Introdução: Analisar características clínicas, tratamentos realizados e desfechos de sobrevida das pacientes com câncer de colo ute-
rino diagnosticadas e tratadas em centro regional de referência. Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, que avaliou pacientes 
tratadas entre janeiro/12 e maio/16. As pacientes foram identificadas pelo CID10 C53; os dados foram digitalizados e analisados.  
A análise estatística foi descritiva. Os dados de sobrevida foram apresentados em curvas de Kaplan-Meier. Resultados: Foram ava-
liadas 95 pacientes. A média de idade foi de 43 anos. O subtipo histológico predominante foi carcinoma epidermoide (82,8%). 7,5% 
das pacientes foram diagnosticadas em EC (estágio clínico) I, 40,9% EC II, 32,2% EC III e 19,4% EC IV. 13,9% das pacientes foram 
submetidas à cirurgia; 75% das pacientes foram submetidas à quimiorradiação como tratamento definitivo e 11,8% das pacientes fo-
ram submetidas à radioterapia exclusiva. 56,5% apresentaram progressão de doença e registraram-se 25,6% de óbitos. Com mediana 
de seguimento de 14,3 meses, a sobrevida livre de progressão em 1 ano foi de 65%, e a estimativa em 3 anos é de 48,4%. A sobrevida 
global em 1 ano foi de 80,5% e em 3 anos, de 57,5%. Conclusão: Foram diagnosticadas pacientes mais jovens e em estágios clínicos 
mais avançados quando comparados aos dados da literatura; as taxas de sobrevida também foram inferiores. A dificuldade do acesso 
à saúde pode justificar alta incidência, diagnóstico em estágios avançados e elevadas taxas de mortalidade por câncer de colo uterino, 
tanto em nosso país, como em nosso serviço.

UNITERMOS: Neoplasias do Colo Uterino, Epidemiologia, Prevenção.

ABSTRACT

Introduction: To analyze clinical characteristics, treatments performed and survival outcomes of  patients with cervical cancer diagnosed and treated in a 
regional reference center. Methods: An observational, retrospective study evaluating patients treated between January 2012 and May 2016. Patients were 
identified by ICD10 C53; the data were scanned and analyzed. Statistical analysis was descriptive. Survival data were presented in Kaplan-Meier curves. 
Results: A total of  95 patients were evaluated. The mean age was 43 years. The predominant histological subtype was epidermoid carcinoma (82.8%). 
7.5% of  the patients were diagnosed in clinical stage I, 40.9% in CS II, 32.2% in CS III, and 19.4% in EC IV. 13.9% of  the patients underwent 
surgery; 75% of  the patients were submitted to chemoradiation as definitive treatment, and 11.8% of  the patients were submitted to exclusive radiotherapy. 
56.5% presented disease progression and 25.6% died. With a median follow-up of  14.3 months, progression-free survival at 1 year was 65% and the 3-year 
estimate is 48.4%. Overall survival at 1 year was 80.5% and at 3 years 57.5%. Conclusion: Younger patients and more advanced clinical stages were 
diagnosed as compared to the literature data; survival rates were also lower. The difficulty of  access to health care may justify high incidence, advanced stage 
diagnosis and high mortality rates from cervical cancer, both in our country and in our service.

KEYWORDS: Uterine Cervical Neoplasms, Epidemiology, Prevention.
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INTRODUÇÃO

O câncer de colo uterino apresenta-se com elevada 
incidência e mortalidade e tem se tornado relevante um 
problema de saúde pública, principalmente nos países em 
desenvolvimento, onde representa o segundo tipo de cân-
cer mais incidente e a terceira principal causa de morte por 
câncer entre mulheres. Foi responsável por, aproximada-
mente, 530 mil novos casos de câncer no mundo e 266 mil 
mortes em mulheres em 2012, sendo 87% desses óbitos 
oriundos de países em desenvolvimento (1-4). No Brasil, 
para o ano de 2018, foram esperados 16.370 novos casos 
de câncer de colo de útero, com risco estimado de 15,85 
novos casos a cada 100 mil mulheres. Na Região Sul, re-
presenta a quarta neoplasia mais frequente, com 15 novos 
casos estimados para cada 100 mil mulheres (4-5).

Estudos relacionados à epidemiologia do câncer de 
colo uterino passam a ser fundamentais na prática clíni-
ca. Ao abrangerem fatores ambientais, comportamentais, 
infecciosos e genéticos que possam estar relacionados à 
patologia, podem viabilizar o processo de detecção e pre-
venção primária. A causa do câncer cervical parece estar 
relacionada com diversas injúrias recebidas pela cérvice 
uterina. Atualmente, é indiscutível a associação do papi-
lomavírus humano (HPV) com o carcinoma cervical (6). 

Apesar de o câncer de colo uterino ser uma neoplasia 
potencialmente evitável e curável se diagnosticada opor-
tunamente, apresenta elevada morbimortalidade quando 
diagnosticada em estágios avançados. Elucida-se, assim, a 
necessidade de se conhecer a epidemiologia local dessa ne-
oplasia e o perfil das pacientes para que sejam otimizadas 
as estratégias de rastreamento e atenção básica à saúde da 
mulher (8). O objetivo deste trabalho foi analisar as carac-
terísticas clínicas, os tratamentos realizados e os desfechos 
de sobrevida das pacientes com câncer de colo uterino 
diagnosticadas e tratadas em um centro regional de refe-
rência em oncologia no sul do Brasil. 

MÉTODOS

Estudo observacional, de coorte, retrospectivo, que 
avaliou pacientes com diagnóstico de neoplasia de colo 
uterino da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia 
do Hospital Geral de Caxias do Sul/RS, no período de 1º 
de janeiro de 2012 até 30 de maio de 2016, através de revi-
são e coleta de dados de prontuários. As pacientes foram 
identificadas pelo Código Internacional de Doenças de 
2010 (CID-10) “C.53”, no registro hospitalar da institui-
ção; os prontuários foram revisados pelos pesquisadores, 
e os dados foram coletados em uma ficha de coleta e, pos-
teriormente, digitalizados em um banco de dados. Após, 
os dados foram analisados no programa SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences), versão 20.0.

A análise estatística descritiva foi feita por meio de fre-
quência absoluta e frequência relativa das variáveis. As va-

riáveis contínuas foram apresentadas na forma de média 
(± desvio-padrão) ou de mediana (intervalo interquartil). 

As variáveis analisadas foram idade, história prévia de 
tabagismo, Performance Status (PS) ao diagnóstico, estadia-
mento clínico (EC) (Tabela 1), subtipo histológico, data do 
diagnóstico, modalidade de tratamento realizado (cirurgia, 
quimiorradioterapia, radioterapia exclusiva), data do início 
do tratamento, desfecho de resposta ao tratamento realiza-
do (resposta completa, resposta parcial, doença estável ou 
progressão de doença), data da progressão de doença (em 
caso de progressão de doença), data do óbito (em caso de 
óbito) e data do último follow-up. O estadiamento clínico foi 
feito baseado na FIGO 2009 (9).

Performance Status é uma escala utilizada para graduar 
o desempenho clínico dos pacientes, sendo escalonada de 
zero até quatro, em que zero (PS 0) corresponde à ple-
nitude das atividades, sem restrições; um (PS 1) corres-
ponde à restrição de atividades físicas extenuantes, sendo 
capaz de fazer as atividades diárias sem restrições; dois 
(PS 2) indica que o paciente apresenta capacidade para 
realizar seus autocuidados, porém não consegue execu-
tar trabalhos; três (PS 3) é quando os autocuidados são 
limitadores, mas o paciente permanece mais de 50% do 
tempo fora do leito; quatro (PS 4) é quando o paciente é 
totalmente dependente e está confinado ao leito. O esta-
diamento clínico do câncer de colo uterino utiliza a escala 
TNM, a qual compreende tamanho do tumor, linfonodos 
acometidos e a presença de metástase. 

Sobrevida livre de progressão (SLP) foi definida a partir 
da data do início do tratamento até a progressão de doen-
ça, óbito por qualquer causa ou último follow-up. Sobrevida 

Tabela 1. Estadiamento clínico do câncer de colo uterino

*FIGO – Federação Internacional de Oncologia e Obstetrícia

FIGO* Definição
- O tumor primário não pode ser avaliado
- Sem evidência de tumor primário
0 Carcinoma in situ

IA1 Invasão estromal <3mm e extensão <7mm
IA2 Invasão estromal 3-5mm e extensão <7mm
IB1 Tumor clinicamente visível <4cm em seu maior diâmetro
IB2 Tumor clinicamente visível >4cm em seu maior diâmetro

IIA1 Tumor clinicamente visível <4cm em seu maior diâmetro 
com envolvimento de <2/3 da vagina superior

IIA2 Tumor clinicamente visível <4cm em seu maior diâmetro 
com envolvimento de >2/3 da vagina superior

IIB Tumor invade paramétrios

IIIA Envolvimento do terço inferior da vagina, sem extensão à 
parede pélvica

IIIB Extensão à parede pélvica e/ou hidronefrose e/ou rim não 
funcionante

IVA Extensão a órgãos adjacentes
IVB Extensão a órgãos a distância
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global (SG) foi definida a partir da data do diagnóstico até 
a data do último follow-up ou óbito por qualquer causa. SLP 
e SG foram estimadas usando o método de Kaplan-Meier; 
o teste de Log-Rank foi utilizado para avaliar distribuições 
de sobrevida. 

Foram excluídas as pacientes que fizeram uma única 
consulta na instituição e não apresentavam dados no pron-
tuário para realizar a análise. Este trabalho foi devidamente 
aprovado pelo Conselho Científico e Editorial (COEDI) 
do Hospital Geral e pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade de Caxias do Sul. Todos os pesqui-
sadores assinaram o termo de sigilo e confidencialidade.

RESULTADOS

No período de 1º de janeiro de 2012 até 30 de maio de 
2016, foram avaliadas 95 pacientes portadoras de neopla-
sia de colo uterino no Serviço de Oncologia do Hospital 
Geral de Caxias do Sul/RS. Dessas pacientes, três foram 
excluídas por terem feito apenas uma consulta e não ha-
ver informações acerca da patologia no prontuário. Assim, 
foram incluídas 93 pacientes nesta análise. A mediana de 
idade foi de 43 anos, com idade mínima de 22 e máxima de 
78 anos. 74,2% das pacientes (n=68) eram não tabagistas 
e 25,8% eram tabagistas (n=24). A maioria das pacientes 
apresentou-se, ao diagnóstico, em PS 1 (61,3%); 7,5% das 
pacientes apresentaram PS 0 e 31,2%, PS 2.

O subtipo histológico predominante foi carcinoma epi-
dermoide (82,8%), seguido de adenocarcinoma (16,1%). 
Quanto ao estágio clínico, 7,5% das pacientes apresenta-
ram-se em EC IB, 4,3% em EC IIA, 36,6% em EC IIB, 
11,8% em EC IIIA, 20,4% em EC IIIB, 16,1% em EC IVA 
e 3,3% em EC IVB (Figura 1).

Apenas 2,2% das pacientes foram submetidas à qui-
mioterapia neoadjuvante com carboplatina e paclitaxel. 
O tratamento primário foi cirúrgico para 13,9% das pa-
cientes (n=13) e, destas, uma (n=1) paciente recebeu 
indicação para radioterapia adjuvante, enquanto 11 pa-
cientes receberam quimiorradiação complementar. 75% 

das pacientes (n=69) foram submetidas à quimiorradia-
ção como tratamento definitivo, enquanto 11,8% (n=11) 
foram submetidas à radioterapia exclusiva por perda de 
função renal ou por piora do PS. Dentre as pacientes sub-
metidas à quimiorradiação, 35,5% (n=33) receberam tra-
tamento complementar com braquiterapia.

Figura 1. Distribuição da população por Estágio Clínico
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Figura 2. Sobrevida Global (SG) – Kaplan Meier

Estimativa SG 1 ano = 80,5%; 2 anos = 67,4%; 3 anos = 57,5%.
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Figura 3. Sobrevida Livre de Progressão (SLP) – Kaplan Meier

Estimativa SLP 1 ano = 65%; 2 anos = 48,4%; 3 anos = 48,4%.
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Até a data da conclusão desta análise, 56,5% das pa-
cientes (n=40) apresentaram progressão de doença e ocor-
reram 29,3% óbitos (n=27) relacionados à neoplasia. Com 
uma mediana de seguimento de 14,3 meses, a sobrevida 
livre de progressão, em 1 ano, foi de 65% e a estimativa, em 
3 anos, foi de 48,4%. Dentre as pacientes que progrediram, 
23,7% foram expostas à primeira linha de quimioterapia 
paliativa. A sobrevida global, em 1 ano, foi de 80,5% e a 
estimativa, em 3 anos, foi de 57,5% (Figuras 2 e 3).

Analisando o estadiamento clínico das pacientes ao 
diagnóstico com a SG, observamos que houve associação 
estatística significativa (p<0,01). As pacientes que se apre-
sentaram com estágios mais avançados da doença – EC III 
e IV ao diagnóstico – tiveram 69% e 27,8% de SG no tem-
po de seguimento; as pacientes com EC I e II apresenta-
ram 100% e 86,8% de SG, respectivamente. Na correlação 
entre idade ao diagnóstico e estadiamento, não observa-
mos significância estatística. O tabagismo foi estatistica-
mente associado a piores desfechos de sobrevida global 
(p=0,001). A estimativa de SG, em 1 ano, foi de 84,1% 
para as pacientes não tabagistas e de 63,4% para as pacien-
tes tabagistas; a estimativa de SG em 2 anos é de 76,4% 
para as pacientes não tabagistas e 35,6% para as pacientes 
tabagistas (Figura 4).

DISCUSSÃO

O câncer de colo de útero tem se apresentado como 
uma neoplasia prevalente e incidente no mundo, ocupan-
do local de destaque entre as doenças oncológicas no sexo 
feminino. Globalmente, no ano de 2008, o carcinoma de 
colo uterino apresentou incidência de 530 mil casos novos 

em todo o mundo. Dentre todos os óbitos, 87% ocorre-
ram em países em desenvolvimento, onde as condições de 
detecção precoce e rastreamento, muitas vezes, são escas-
sas ou inexistem (1-3). No Brasil, em dados atualizados 
para 2018, estima-se a ocorrência de 16.370 casos novos, 
com aumento de 780 casos desde 2014 (4). Isso represen-
ta a quarta localização primária de mortalidade por câncer 
em mulheres no país, excluindo-se pele não melanoma.  
Em 2015, 5.725 mulheres foram a óbito devido a esta pa-
tologia e, na Região Sul, a incidência é de 15 casos para 
cada 100 mil mulheres, correspondendo ao quarto tipo de 
câncer mais incidente (4). 

Desde a década de 1930, houve um declínio no núme-
ro de mortes por câncer de colo uterino, fato relacionado, 
principalmente, à realização do exame citopatológico de 
cérvice uterina (5,6). Esse exame tem por objetivo de-
tectar a presença de lesões precursoras, permitindo que 
sejam tratadas antes de sua transformação neoplásica. 
No entanto, nos países em desenvolvimento, a incidência 
do câncer de colo uterino ainda é expressiva devido ao 
crescimento e envelhecimento da população, escassez de 
programas para detecção precoce, falta de adesão a esses 
programas, diferenças culturais com relação à atividade 
sexual e elevada taxa de infecção pelo Papilomavírus Hu-
mano (HPV), o qual é responsável por 99,7% dos casos 
de câncer colo uterino (6-8). 

Muitas das infecções causadas pelo HPV são transitó-
rias, e o vírus sozinho não é capaz de causar neoplasia. As 
condições clínicas causadas pelo vírus apresentam-se como 
lesões que surgem antes do desenvolvimento da neoplasia 
maligna e são denominadas neoplasias intraepiteliais cervi-
cais (NIC), as quais podem ser de baixo grau (NIC 1) ou 

Figura 4. A) Sobrevida Global x Tabagismo. B) Sobrevida Global x Estágio Clínico
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de alto grau (NIC 2 e 3). Quando a infecção persiste, são 
necessárias fases de transformação até o surgimento da do-
ença maligna (7,9,10); o tempo entre o primeiro contato e o 
desenvolvimento de lesão neoplásica varia de 10 a 15 anos, 
caracterizando-o como uma patologia potencialmente evi-
tável e curável (12). A infecção pelo HPV é mais prevalente 
em mulheres jovens, diminuindo progressivamente com a 
idade. Existem por volta de 150 subtipos de HPV identifi-
cados; destes, 40% parecem ser oncogênicos. Os subtipos 
16 e 18 são responsáveis por mais de 70% de todos os 
cânceres cervicais (13).

Dados da literatura demonstram que o país avançou 
quanto à capacidade de realizar diagnóstico precoce, visto 
que, na década de 1990, aproximadamente 70% dos ca-
sos eram diagnosticados como doença invasiva, e, atual-
mente, 44% dos casos estão sendo diagnosticados como 
lesão precursora do câncer, chamada in situ (6). Porém, os 
dados ainda são alarmantes; o carcinoma de colo uterino 
representa o terceiro tumor mais frequente na população 
feminina e é a quarta causa de morte entre as mulheres 
por câncer no Brasil (4).

O rastreamento para neoplasia de colo uterino pode 
ser eficaz se for feito corretamente. No Brasil, a estraté-
gia de rastreamento preconizada é que as mulheres dos 
25 aos 64 anos façam o exame preventivo (Papanicolau) 
a cada três anos, após dois exames com intervalo de um 
ano com resultado normal (14). No Congresso Mundial 
Americano de Oncologia, em 2013, foi apresentado, na 
sessão plenária, um trabalho desenvolvido na Índia com 
75.360 mulheres, com idade entre 35 e 64 anos sem histó-
ria prévia de câncer de colo de útero. As pacientes foram 
randomizadas em dois grupos: um grupo controle e um 
grupo em que foi realizada a instilação de ácido acético 
no colo uterino para detectar áreas suspeitas de neopla-
sia. No grupo em estudo, esta simples medida foi capaz 
de reduzir em 31% a taxa de mortalidade por câncer do 
colo do útero (RR=0,69; 95% IC 0,54-0,88; p=0,003), em 
comparação com o grupo controle (15). Neste estudo, os 
idealizadores não detinham verba para realizar o exame 
citopatológico, e a medida com instilação de ácido acético 
no colo uterino foi ainda mais simples. 

A prevenção primária mediante a vacina contra o HPV 
também deve ser ressaltada. Duas vacinas estão atualmente 
disponíveis: a bivalente previne os subtipos 16 e 18 e a qua-
drivalente, além dos subtipos 16 e 18, previne os subtipos 6 
e 11. Três grandes estudos randomizados de fase III (Futu-
re I, Future II e Patrícia) avaliaram que a vacina profilática 
tem alta eficácia reduzindo lesões cervicais de alto risco 
(15-17). Apesar de não completamente elucidado, o co-
nhecimento atual da história natural da infecção por HPV 
nos leva ao entendimento de que a vacinação pode reduzir 
a incidência e mortalidade por câncer de colo uterino. A 
vacina proporciona elevada proteção contra NIC 3, lesão 
reconhecidamente precursora do câncer cervical invasivo. 
Em estudo recente, o risco de câncer invasivo em mulheres 
com NIC 3 não tratada foi 50 a 100 vezes maior do que o 

risco das mulheres tratadas. A proteção da vacina se mos-
trou eficaz em até nove anos após a vacinação (17).

A idade média ao diagnóstico do câncer de colo uteri-
no é de 47 anos em países desenvolvidos. No Brasil, um 
grande estudo multicêntrico realizado entre os anos 2000 
e 2009 com mais de 37 mil mulheres demonstrou que 
a média de idade, ao diagnóstico, era de 52,4 anos (18). 
Alguns trabalhos sugerem um comportamento bimodal, 
em que o primeiro pico de incidência do câncer de colo 
uterino ocorre dos 35 aos 39 anos e o segundo, dos 60 aos 
64 anos (18). Outro estudo realizado em Brasília verificou 
incidências maiores entre os 40 e 49 anos (32,2%), segui-
do de pico de incidência entre os 60 e 69 anos (21,1%) 
(19). A média de idade ao diagnóstico das pacientes aten-
didas em nosso serviço foi de 43 anos – idade inferior 
quando comparada às incidências do restante do Brasil e 
dos países desenvolvidos. 

Estudos realizados em países em desenvolvimento não 
demonstraram haver associação entre idade ao diagnós-
tico e estágio avançado da doença (21), semelhantes aos 
dados obtidos neste trabalho. Nos países desenvolvidos, 
entretanto, mulheres com mais idade têm sido diagnosti-
cadas em estágios avançados. Nos Estados Unidos, a ida-
de mostrou-se a principal preditora de doença moderada 
(estágio II) e avançada (estágio III) (22). No Brasil, 70,6% 
das mulheres foram diagnosticadas em estágios avançados 
da doença (maior ou igual IIB) (18). Situação semelhante é 
descrita no Sudão, onde não há programas de rastreamen-
to, e 72% das mulheres apresentam estágios III e IV (23). 
Em nosso estudo, se considerarmos estágios maiores ou 
iguais a IIB, observamos 88,2% das pacientes, com 51,6% 
apresentando-se em estágios III e IV da doença.

O tipo histológico mais frequentemente relacionado 
com câncer de colo uterino é o epidermoide ou espinoce-
lular. Em estudo realizado por Thuler, 83,4% das pacientes 
apresentavam carcinoma de células escamosas, com pre-
domínio de EC III (39,5%) (19). Dados semelhantes fo-
ram encontrados em nossa amostra, cuja porcentagem do 
subtipo escamoso foi de 82,8%, com 36,5% das pacientes 
em EC III.

O tabagismo foi associado como fator de risco indepen-
dente da atividade sexual para câncer de colo uterino (23) 
em alguns estudos. A literatura sugere que o tempo de ex-
posição ao tabaco propicia alterações no epitélio e no muco 
endocervical que causa danos no DNA celular, propiciando 
e facilitando a carcinogênese (22). Observamos que o taba-
gismo esteve presente em 25,8% da nossa amostra, estando 
associado a piores desfechos de sobrevida global. 

O tratamento do câncer de colo uterino depende do 
estágio ao diagnóstico. De forma geral, nos casos iniciais 
(até EC IB1), o tratamento curativo é cirurgia seguida de 
radioterapia e/ou braquiterapia complementar. Na doen-
ça localmente avançada – EC IB2, EC IIA, IIB, IIIA e 
IVA –, o tratamento de eleição é a combinação de qui-
mioterapia (cisplatina semanal), concomitante à radiote-
rapia e braquiterapia em casos selecionados. Se a paciente 
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não puder receber tratamento concomitante, o tratamen-
to indicado é a radioterapia exclusiva. Já no estágio IVB, 
sob cenário de doença metastática e incurável, a quimio-
terapia, a radioterapia e a cirurgia são consideradas palia-
tivas e devem ser indicadas de acordo com cada caso (6). 
Conforme as diretrizes do tratamento do câncer de colo 
uterino, constatamos que a nossa população de pacientes 
foi devidamente tratada (7).

O estadiamento representa o fator prognóstico mais im-
portante no carcinoma invasor do colo uterino, refletindo 
sua disseminação local e a distância (24). Nossos dados cor-
roboram este achado, evidenciando significância estatística 
quando analisamos o estadiamento e desfechos de sobre-
vida. As pacientes diagnosticadas em estágios mais avança-
dos apresentaram piores desfechos de sobrevida. Estudos 
prévios observaram que as taxas de sobrevida em cinco 
anos variam de 97,5%, nos tumores estágio IA1, a 9,3% 
para EC IVB. Para o estágio IB, a sobrevida em cinco anos 
apresenta variação importante (65 a 95%), sugerindo-se  
que outros fatores prognósticos possam justificar essa va-
riação (24). Estudos realizados na Malásia demonstraram 
tempo médio de sobrevida para o câncer do colo do úte-
ro de 65,8 meses, com taxas de sobrevida global em 1, 3 
e 5 anos de 94,1%, 79,3% e 71,1%, respectivamente (25). 
Em nosso estudo, devido ao fato de que as pacientes se 
apresentaram, em sua maioria, sob estágios avançados, foi 
verificada menor taxa de sobrevida global, em 1 e 3 anos de 
80,5% e 57,5%, respectivamente, com 40,8% das pacientes 
progredindo após primeira linha de tratamento proposto e 
29,3% de óbitos até análise dos dados.

Contudo, entendemos as limitações do nosso estudo de-
vido à natureza retrospectiva e ao limitado número de pa-
cientes. Acrescentamos, ainda, que as lesões iniciais (carci-
noma in situ e EC I) não chegam para tratamento até nosso 
serviço, por se tratar de um centro de referência em oncolo-
gia, gerando um viés de seleção. Esta amostragem por conve-
niência poderia justificar os elevados índices de diagnósticos 
em estágios avançados e as curvas de sobrevida. Entretanto, 
nossos dados traduzem a referência de 40 municípios da re-
gião, possivelmente representando uma parcela da realida-
de de uma doença neoplásica que é infrequente nos países 
desenvolvidos, potencialmente evitável e curável, mostrando 
possíveis falhas no sistema básico de saúde. 

CONCLUSÃO

O perfil epidemiológico observado em nosso estudo é 
distinto ao evidenciado na literatura, pois a neoplasia foi 
diagnosticada em pacientes mais jovens e em estágios clíni-
cos mais avançados (EC III e IV). Dessa forma, devemos 
considerar que as disparidades socioeconômicas presentes 
no Brasil e na nossa região podem estar relacionadas a está-
gios avançados da doença. A sobrevida global e sobrevida 
livre de doença em nossa amostra também foram inferiores 
às encontradas na literatura. Levando em conta nossa reali-

dade, podemos considerar algumas razões para tal cenário, 
como o retardo no acesso às unidades referenciais de diag-
nóstico e a necessidade de treinamento das equipes que 
realizam os exames de rastreamento.

Assim, observamos que o município de Caxias do Sul 
e região precisam intensificar e qualificar suas estratégias 
básicas em saúde da mulher, principalmente no que se re-
fere ao rastreio e à prevenção do câncer de colo uterino, 
neoplasia evitável e curável, desde que devidamente diag-
nosticada e tratada.
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Multimorbidade e a utilização dos serviços de saúde –  
uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013

Denis Conci Braga1, Fernanda Fornari2, Luiza Salles de Araujo2

RESUMO

Introdução: A multimorbidade é a ocorrência de dois ou mais problemas crônicos de saúde em um mesmo indivíduo. A princípio, 
o aumento da carga de doenças ocasiona maior procura pelos serviços médicos especializados, emergências e hospitalizações. Tais 
situações são responsáveis por sobrecarregar o sistema de saúde, refletindo-se em assistência médica inadequada. Objetivo: Avaliar a 
utilização dos serviços de saúde em pacientes com multimorbidade. Métodos: Tratou-se de um estudo descritivo, executado a partir 
da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Foram analisados dados de indivíduos com multimorbidade; calculada prevalência e intervalo 
de 95% de confiança (IC95%) para essas pessoas, estratificados para determinadas variáveis. A associação foi mensurada pelo modelo 
de regressão logística, com cálculo do odds ratio (OR) e IC95%. Resultados: Observou-se que mais de 90% dos indivíduos realizaram 
consultas médicas no último ano, sendo maior a associação para três doenças (OR= 10,68; IC95% 7,72-14,77; p-valor<0,00). Ainda, 
nos dois grupos, mais de 60% procuraram atendimento por intermédio do SUS e acima de 70% foram atendidas até 3 vezes pelo 
mesmo motivo. Além disso, verificou-se associação positiva para internação hospitalar nos últimos 12 meses no grupo com três mor-
bidades (OR= 2,66; IC95% 2,32-3,05; p-valor< 0,01) e, neste, também foram maiores as chances de utilização de práticas integrativas 
complementares (OR= 1,93; IC95% 1,61-2,31; p-valor< 0,01). Conclusão: Evidencia-se a maior utilização dos serviços de saúde por 
pacientes com maior carga de doenças. Diante disso, o conhecimento sobre a multimorbidade torna-se fundamental para permitir 
uma assistência médica adequada para esses pacientes.

UNITERMOS: Doença Crônica, Comorbidade, Serviços de Saúde.

ABSTRACT

Introduction: Multimorbidity is the occurrence of  two or more chronic health problems in the same individual. In principle, increasing disease burden 
leads to increased demand for specialized medical services, emergencies and hospitalizations. Such situations are responsible for overburdening the health 
system, which is reflected in inadequate medical care. Aim: To evaluate the use of  health services by patients with multimorbidity. Methods: This is a 
descriptive study executed from the National Health Survey 2013. Data from individuals with multimorbidity were analyzed; we calculated prevalence and 
95% confidence interval (95% CI) for these patients, stratified for certain variables. Association was measured by the logistic regression model, with odds 
ratio (OR) and 95% CI. Results: More than 90% of  the patients had medical visits in the last year, with the highest association for three diseases (OR = 
10.68, 95% CI 7.72-14.77, p-value <0.00). Also, in both groups, more than 60% sought care through the Unified Health System (SUS) and over 70% 
were seen up to 3 times for the same reason. Positive association was also observed for hospital admission in the last 12 months in the three-morbidity group 
(OR = 2.66, 95% CI 2.32-3.05, p-value <0.01), which was also more likely to have used complementary, integrative practices (OR = 1.93, 95% CI, 
1.61-2.31, p-value <0.01). Conclusions: The use of  health services by patients with a greater burden of  diseases is evidenced. In view of  this, knowledge 
about multimorbity becomes key to allow adequate medical care for these patients.

KEYWORDS: Chronic Disease, Comorbidity, Health Services.

Multimorbity and the use of  health services –
an analysis of  the National Health Survey, 2013

1 Médico da Estratégia Saúde da Família (ESF) Irmã Thereza Uber – Água Doce, Santa Catarina.
2 Acadêmica do curso de Medicina da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). 
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INTRODUÇÃO

A multimorbidade é a ocorrência de dois ou mais 
problemas crônicos de saúde em um mesmo indivíduo. 
Constitui um problema frequente na população, devido 
ao aumento da expectativa de vida e da ocorrência de do-
enças crônicas (1). 

Embora a prevalência da multimorbidade aumente com 
a idade, ela não é uma condição exclusivamente dos idosos, 
com muitos estudos demonstrando a ocorrência de múlti-
plas doenças entre adultos de meia-idade (2). São inúmeros 
fatores relacionados ao estilo de vida que contribuem de 
forma significativa na incidência das doenças crônicas e da 
multimorbidade, incluindo o uso do tabaco, sedentarismo, 
uso nocivo de álcool e dieta inadequada (3). 

O manejo da doença crônica foi identificado como 
uma grande preocupação do sistema de saúde entre pa-
íses desenvolvidos, em virtude da crescente prevalência 
das condições crônicas. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, as doenças crônicas alcançaram pro-
porções epidêmicas e constituem as principais causas de 
morte no mundo (3).

Ao investigar os padrões de utilização dos recursos de 
saúde, relatou-se que a multimorbidade está associada com 
altos níveis de utilização de serviços especializados, bem 
como admissão nos serviços de emergência e hospitaliza-
ções (4). Sabe-se que as pessoas com multimorbidade têm 
necessidades complexas de cuidado e são pacientes mais 
dispendiosos e de manejo mais complicado. Além disso, 
a multimorbidade afeta profundamente o bem-estar in-
dividual, a qualidade de vida e a capacidade funcional do 
indivíduo (2).

O conhecimento sobre a multimorbidade e as mais fre-
quentes combinações de doenças é essencial para prestar 
uma assistência médica adequada, além de contribuir para o 
desenvolvimento de estratégias efetivas para a identificação 
precoce de pacientes em risco, realização do correto mane-
jo desses pacientes e para a prevenção de futuras doenças 
(5). O objetivo do presente estudo é avaliar a utilização dos 
serviços de saúde em pacientes com multimorbidade.

MÉTODOS

Trata-se de estudo descritivo, utilizando os dados da 
PNS do ano de 2013. A PNS é um inquérito epidemio-
lógico de base domiciliar, representativo para o Brasil. A 
amostra da PNS 2013 foi composta por 64.348  domicí-
lios. Os moradores selecionados, que realizaram entrevista 
específica sobre estado de saúde, estilo de vida e doenças 
crônicas, totalizaram o número de 60.202. O plano amos-
tral da PNS foi concebido em três estágios: as unidades 
primárias de amostragem (UPA) foram os setores censitá-
rios ou conjunto de setores; as unidades secundárias foram 
os domicílios; e as unidades terciárias, os residentes adultos 
(≥ 18 anos). A investigação dos temas específicos de saúde 

foi feita junto a um único morador adulto selecionado em 
cada domicílio, por amostragem aleatória simples. Detalhes 
sobre o processo de amostragem e ponderação estão dis-
poníveis na publicação sobre os resultados da PNS (6).

O presente estudo analisou os dados da PNS referen-
tes ao módulo Utilização dos serviços de saúde, em indivíduos 
que apresentaram o diagnóstico de multimorbidade, a par-
tir de combinações de duas e três patologias, conforme as 
seguintes: hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, in-
farto agudo do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca, 
asma, catarata, insuficiência renal crônica, artrite, doença 
ocupacional relacionada ao trabalho (DORT), acidente 
vascular cerebral, depressão, esquizofrenia, transtorno bi-
polar, transtorno obsessivo compulsivo e câncer. Foi calcu-
lada a prevalência e intervalo de 95% de confiança (IC95%) 
estratificada, de acordo com as seguintes variáveis: última 
consulta médica e odontológica; procura de atendimento 
para saúde nas últimas duas semanas (tipo de atendimento 
procurado e número de vezes que procurou este atendi-
mento); atendimento domiciliar de emergência; utilização 
de práticas integrativas e complementares (acupuntura, ho-
meopatia, plantas medicinais), e internação hospitalar nos 
últimos 12 meses (número de vezes, motivo e tipo da inter-
nação realizada).

As análises dos dados foram feitas pelo software Stata® 
versão 13.0 (7), utilizando-se o conjunto de comandos para 
análise de dados de inquéritos com amostra complexa (sur-
vey). A estatística descritiva foi calculada para todas as variá-
veis contínuas (descritas em valores de média e desvio-pa-
drão) e categóricas (apresentadas em números absolutos e 
percentuais). A análise dos fatores associados à utilização 
dos serviços de saúde em indivíduos com multimorbidade 
foi avaliada através do teste do chi-quadrado. Utilizou-se o 
modelo de regressão logística (stepwise backward), com cál-
culo do odds ratio (OR) e intervalo de confiança (IC) de 
95%. No modelo final, permaneceram aquelas com p-va-
lor< 0,05, após controle por variáveis de ajuste estatístico.

A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Éti-
ca em Pesquisa (Conep) do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), Ministério da Saúde, sob o Parecer nº 328.159, de 
26 de junho de 2013. A participação do adulto na pesquisa 
foi voluntária, e a confidencialidade das informações, ga-
rantida. Todos os entrevistados que compuseram a amos-
tra final concordaram em participar da pesquisa por meio 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS

A amostra foi composta por indivíduos que apresen-
tavam grupos de duas doenças (n= 11.446) e por aqueles 
com grupos de três doenças (n= 5.244). Foi observado que, 
em ambos os grupos, mais de 90% dos indivíduos fizeram 
consultas médicas nos últimos 12 meses (Tabela 1), sen-
do maior a associação no grupo três doenças (OR= 10,68; 
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Variáveis e categorias
Multimorbidade

2 doenças 3 doenças
n % IC 95% p-valor n % IC 95% p-valor

Última consulta médica 0,00 0,00
Há mais de 2 anos 421 3,3 2,80 - 3,89 45 0,78 0,52 - 1,18
De 1 ano até 2 anos 554 4,58 3,99 - 5,25 184 3,18 2,45 - 4,11
Nos doze últimos meses 10.471 92,11 91,25 - 92,89 5.015 96,03 95,02 - 96,83

Última consulta odontológica 0,00 0,00
Há 1 ano ou mais 284 2,03 1,67 - 2,48 128 2 1,62 - 2,77
Nos doze últimos meses 11.162 97,96 97,51 - 98,32 5.174 97,87 97,22 - 98,37

Procurou atendimento para a saúde nas últimas 
duas semanas 0,00 0,00

Não 7.712 66,9 65,30 - 68,46 3238 60,36 58,09 - 62,59
Sim 3.734 33,09 31,53 - 34,69 2064 39,63 37,40 - 41,90

Tipo de atendimento procurado 0,07 0,07
Atendimento não médico 68 2,25 1,58 - 3,18 32 2,03 1,20 - 3,40
Atendimento médico pelo SUS 2.419 64,14 61,39 - 66,80 1334 62,86 59,11 - 66,46
Atendimento médico particular 1.247 33,6 30,98 - 36,33 698 35,09 31,57 - 38,79

Número de vezes que procurou novamente 
o mesmo atendimento 0,97 0,97

Nenhuma 79 34,14 24,81 - 44,89 38 30,41 19,36 - 44,30
Uma vez 57 32,88 21,80 - 46,25 30 28,56 16,94 - 43,94
Duas vezes 34 21,55 12,70 - 34,15 19 22,05 11,83 - 37,36
Três vezes ou mais 32 11,41 7,05 - 17,95 19 18,96 10,58 - 31,64

Internação hospitalar nos últimos 12 meses 0,00 0,00
Não 9.974 87,78 86,76 - 88,74 4.471 84,98 83,32 - 86,51
Sim 1.471 12,21 11,25 - 13,23 831 15,01 13,48 - 16,67

Número de vezes em que esteve internado 0,00 0,00
Uma vez 1.014 69,17 65,03 - 73,03 542 64,32 58,66 - 69,61
Duas vezes 250 16,72 13,66 - 20,31 160 20,52 15,95 - 25,99
Três vezes ou mais 208 14,09 11,38 - 17,32 129 15,14 11,49 - 19,69

Motivo da internação 0,00 0,00
Parto normal/Cesáreo 48 2,6 1,71 - 3,93 11 0,97 0,43 - 2,18
Tratamento clínico 612 42,58 38,46 - 46,80 364 43,43 38,11 - 48,92
Cirurgia 460 33,51 29,62 - 37,64 241 33,85 28,75 - 39,36
Outro 352 21,29 18,30 - 24,63 215 21,72 19,94 - 26,03

Tipo de internação realizada 0,77 0,77
SUS 980 66,99 62,79 - 70,93 564 69,3 64,34 - 73,85
Privado 78 6,08 4,16 - 8,79 42 6,76 3,96 - 11,30
Plano de saúde 414 26,92 23,21 - 30,99 225 23,93 19,54 - 28,95

Atendimento domiciliar de emergência nos últimos 
12 meses 0,00 0,00

Não 11.028 96,5 95,86 - 97,04 5.048 95,1 93,88 - 96,08
Sim 418 3,49 2,95 - 4,13 254 4,89 3,91 - 6,11

Atendimento complementar nos últimos 12 meses 0,00 0,00
Não 10.524 93,3 92,54 - 93,99 4.823 92,26 91,06 - 93,32
Sim 922 6,69 6,00 - 7,45 479 7,73 6,67 - 8,93

Tipo de tratamento complementar 0,00 0,00
Acupuntura 192 25,85 21,23 - 31,07 107 27,76 21,75 - 34,69
Homeopatia 125 14,43 10,97 - 18,75 66 12,75 8,78 - 18,15
Plantas medicinais e fitoterapia 556 54,29 49,08 - 59,39 278 54,5 47,49 - 61,33
Outro 49 5,42 3,62 - 8,02  28 4,98 2,78 - 8,75  

Tabela 1. Características referentes à utilização dos serviços de saúde em indivíduos com multimorbidade. Brasil, PNS, 2013.

Legendas: IC95% (Intervalo de Confiança de 95%); Em negrito p-valor < 0,05.
Fonte: Os autores.
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Variáveis e categorias
Multimorbidade

2 doenças 3 doenças
OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%)  p-valor

Última consulta médica
Nos doze últimos meses 1 (Referência) 1 (Referência)
De 1 ano até 2 anos 1,49 (1,19 - 1.86) 0,00 1,93 (1,31 - 2,86) 0,00
Há mais de 2 anos 6,06 (5,09 - 7,20) 0,00 10,68 (7,72 - 14,77) 0,00

Última consulta odontológica
Há 1 ano ou mais 1 (Referência) 1 (Referência)
Nos doze últimos meses 1,81(1,46 - 2,24) 0,00 1,64 (1,24 - 2,18) 0,00

Procurou atendimento para a saúde nas últimas 
duas semanas

Não 1 (Referência) 1 (Referência)
Sim 3,10 (2,85 - 3,37) 0,00 3,63 (3,28 - 4,01) 0,00

Tipo de atendimento procurado
Atendimento não médico 1 (Referência) 1 (Referência)
Atendimento médico pelo SUS 0,94 (0,61 - 1,44) 0,79 1,05 (0,60 - 1,86) 0,84
Atendimento médico particular 0,79 (0,51 - 1,22) 0,30 1,00 (0,56 - 1,77) 0,99

Número de vezes que procurou novamente 
o mesmo atendimento

Nenhuma 1 (Referência) 1 (Referência)
Uma vez 0,95 (0,45 - 2,00) 0,90 0,93 (0,39 - 2,19) 0,88
Duas vezes 1,16 (0,52 - 2,58) 0,70 1,32 (0,54 - 3,24) 0,53
Três vezes ou mais 0,65 (0,28 - 1,51) 0,32 1,44 (0,57 - 3,66) 0,44

Internação hospitalar nos últimos 12 meses
Não 1 (Referência) 1 (Referência)
Sim 2,27 (2,03 - 2,54) 0,00 2,66 (2,32 - 3,05) 0,00

Número de vezes em que esteve internado
Uma vez 1 (Referência) 1 (Referência)
Duas vezes 1,77 (1,29 - 2,44) 0,00 2,29 (1,61 - 3,26) 0,00
Três vezes ou mais 2,48 (1,69 - 3,64) 0,00 2,44 (1,64 - 3,63) 0,00

Motivo da internação
Parto normal/ Cesáreo 1 (Referência) 1 (Referência)
Tratamento clínico 13,06 (8,08 - 21,1) 0,00 27,83 (12,00 - 64,53) 0,00
Cirurgia 7,81 (4,83 - 12,6) 0,00 18,31 (7,77 - 43,12) 0,00
Outro 10,86 (6,63 - 17,7) 0,00 24,16 (10,29 - 56,74) 0,00

Tipo de internação realizada
SUS 1 (Referência) 1 (Referência)
Privado 0,94 (0,58 - 1,52) 0,81 1,04 (0,57 - 1,90) 0,89
Plano de saúde 0,87 (0,69 - 1,11) 0,28 0,74 (0,56 - 0,98) 0,04

Atendimento domiciliar de emergência nos 
últimos 12 meses

Não 1 (Referência) 1 (Referência)
Sim 4,04 (3,14 - 5,21) 0,00 4,87 (3,65 - 6,48) 0,00

Atendimento complementar nos últimos 12 meses
Não 1 (Referência) 1 (Referência)
Sim 1,74 (1,50 - 2,02) 0,00 1,93 (1,61 - 2,31) 0,00

Tipo de tratamento complementar
Acupuntura 1 (Referência) 1 (Referência)
Homeopatia 0,89 (0,57 - 1,40) 0,64 0,72 (0,42 - 1,23) 0,24
Plantas medicinais e fitoterapia 0,65 (0,46 - 0,93) 0,02 0,64 (0,43 - 0,97) 0,04
Outro 0,69 (0,37 - 1,29) 0,25 0,61 (0,28 - 1,31) 0,21

Tabela 2. Análise dos fatores relacionados à utilização dos serviços de saúde em indivíduos com multimorbidade. Brasil, PNS, 2013.

Legendas: OR (Odds ratio); IC95% (Intervalo de Confiança de 95%); Em negrito p <0,05.
Fonte: Os autores.
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Variáveis e categorias
Multimorbidade

2 doenças 3 doenças
OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor

Última consulta médica
Há mais de 2 anos 1 (Referência) 1 (Referência)
De 1 ano até 2 anos 1,64 (1,30 - 2,07) 0,00 2,09 (1,41 - 3,11) 0,00
Nos doze últimos meses 3,95 (3,27 - 4,78) 0,00 5,68 (4,08 - 7,90) 0,00

Última consulta odontológica
Há 1 ano ou mais 1 (Referência) 1 (Referência)
Nos doze últimos meses 1,84 (1,40 - 2,42) 0,00 1,60 (1,14 - 2,26) 0,01

Procurou atendimento para a saúde nas últimas duas semanas
Não 1 (Referência) 1 (Referência)
Sim 1,99 (1,80 - 2,20) 0,00 2,20 (1,96 - 2,46) 0,00

Internação hospitalar nos últimos 12 meses
Não 1 (Referência) 1 (Referência)
Sim 1,32 (1,16 - 1,50) 0,00 1,47 (1,26 - 1,71) 0,00

Atendimento domiciliar de emergência nos últimos 12 meses
Não 1 (Referência) 1 (Referência)
Sim 2,16 (1,59 - 2,92) 0,00 2,36 (1,65 - 3,39) 0,00

Atendimento complementar nos últimos 12 meses
Não 1 (Referência) 1 (Referência)
Sim 1,35 (1,14 - 1,61) 0,00 1,48 (1,20 - 1,82) 0,00

Tabela 3. Análise multivariada* dos fatores relacionados à utilização dos serviços de saúde em indivíduos com multimorbidade. Brasil, PNS, 2013.

Legendas: OR aj (Odds ratio ajustado); IC95% (Intervalo de Confiança de 95%); Em negrito p <0,05. *Ajustada por sexo.
Fonte: Os autores.

IC95% 7,72-14,77; p-valor< 0,00). Quanto à realização de 
consultas odontológicas, a imensa maioria dos indivíduos 
procurou atendimento nos últimos 12 meses, em ambos os 
grupos. No entanto, houve redução nas chances de consul-
ta odontológica (Tabela 2) por aqueles do grupo de mais 
morbidades (OR= 1,64; IC95% 1,24-2,18; p-valor< 0,00).

Quanto à procura de atendimento para a saúde nas úl-
timas duas semanas, aqueles com duas doenças represen-
taram 33,09% (n= 3734), comparado a 39,63% (n= 2064) 
daqueles com três doenças (OR= 3,63; IC95% 3,28-4,01; 
p-valor< 0,01). Além disso, nos dois grupos, mais de 60% 
buscou atendimentos por intermédio do Sistema Único de 
Saúde (SUS), e pouco mais de 70% procurou até três vezes 
atendimentos pelo mesmo motivo (Tabela 1).

Observou-se um aumento nas chances de internação 
hospitalar nos últimos 12 meses no grupo com três morbi-
dades (OR= 2,66; IC95% 2,32-3,05; p-valor< 0,01). Ainda, 
esse grupo apresentou maiores chances de reinternar duas e 
três vezes ou mais pelo mesmo motivo e utilizar o SUS para 
admissão hospitalar, comparados ao grupo de 2 doenças 
(Tabelas 1 e 2). O mesmo pode ser observado para as se-
guintes indicações de internação: tratamento clínico, cirúr-
gico e outros motivos de entrada hospitalar (Tabelas 1 e 2).

Embora a imensa maioria em ambos os grupos não 
tenha utilizado atendimento domiciliar em caráter de 
emergência (Tabela 1), aqueles que fizeram uso foram os 

de maior número de morbidades (3,49% vs 4,89%). Da 
mesma forma, as maiores chances na utilização de práticas 
integrativas complementares ocorreram nos que têm três 
doenças (OR= 1,93; IC95% 1,61-2,31; p-valor< 0,01). Em 
ambos os grupos, a maior utilização foi pela fitoterapia, 
seguida pela acupuntura (Tabela 1).

Na análise multivariada (Tabela 3), constatou-se uma as-
sociação positiva entre multimorbidade e consultas médicas 
para os dois grupos; entretanto, esta foi maior para aqueles 
com três morbidades. Além disso, este mesmo aumento nas 
chances de consultas médicas foi gradual, sendo maior na-
queles que procuraram atendimento nos últimos doze me-
ses. Já para as consultas odontológicas, verificou-se redução 
nas consultas realizadas nos últimos doze meses para o gru-
po de três patologias. Para as demais variáveis incluídas no 
modelo (Tabela 3) – procura de atendimento para saúde; 
internação hospitalar; uso de atendimento de emergência 
domiciliar e de práticas complementares –, foi constatada 
que há uma demanda significativamente maior pela procura 
desses serviços para os indivíduos com multimorbidade ca-
racterizada pelo agrupamento em três doenças.

DISCUSSÃO

A multimorbidade tornou-se um novo problema para a 
assistência à saúde, devido à sua crescente ocorrência, suas 
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consequências e à complexidade no seu manejo adequa-
do (8). Contudo, as informações sobre a multimorbidade, 
principalmente no Brasil, são escassas. Além disso, o maior 
número de doenças crônicas em um mesmo indivíduo traz 
várias consequências negativas para a sua saúde, especial-
mente o maior risco de mortalidade (1).

No presente estudo, foi observada a maior realização 
de consultas médicas pelo grupo de indivíduos com três 
doenças crônicas. Esse achado corrobora com o estudo 
feito por Hopman et al (9), o qual mostra a maior relação 
da utilização dos serviços de saúde por pacientes com 
maior número de doenças crônicas. Em contrapartida, a 
diminuição da procura por atendimento odontológico no 
grupo com mais morbidades pode estar relacionada ao 
fato de os indivíduos priorizarem determinados proble-
mas de saúde e, consequentemente, desconsiderarem os 
cuidados odontológicos (10).

Ainda, em relação à procura de atendimento para a saú-
de nas últimas duas semanas, notou-se novamente a maior 
relação entre o aumento de doenças crônicas e a utiliza-
ção dos serviços de saúde. Esse achado vai ao encontro 
de estudo prévio, que afirma que, além do maior número 
de patologias, a procura por atendimento está relacionada 
com tipos específicos de doenças, tais como insuficiência 
cardíaca, DPOC e diabetes mellitus, bem como com o perfil 
epidemiológico desses pacientes (9). 

A explicação para a maior procura pelo SUS e conse-
quente retorno pelo mesmo motivo pode ser elucidada pelo 
fato de que os pacientes com multimorbidade requerem um 
cuidado mais diversificado e complexo, aumentando assim 
a frequência de consultas (10). Além disso, esses pacientes 
frequentam vários médicos e serviços, os quais não estão 
coordenados entre si, ocasionando divergências entre os 
tratamentos propostos e que vão resultar em doenças in-
suficientemente tratadas e outras duplamente tratadas (11).

Em relação à chance de internação hospitalar nos últi-
mos 12 meses, o presente estudo encontrou uma prevalên-
cia maior de internações no grupo com três morbidades, 
como também maiores chances de reinternar pelo mesmo 
motivo. Tais achados vão ao encontro do que é referido no 
estudo de Schneider et al, o qual demonstra que idosos nos 
Estados Unidos com três ou mais doenças crônicas pas-
saram 25 vezes mais noites no hospital durante 14,6 vezes 
mais admissões hospitalares do que pacientes sem nenhu-
ma doença crônica (1). A associação entre multimorbida-
de e admissões hospitalares também está consistente com 
as observações de maiores admissões na emergência, bem 
como readmissões ao hospital após a alta entre pessoas que 
têm maior quantidade de doenças crônicas (4).

Constatou-se que a grande maioria dos pacientes não 
utilizou o atendimento domiciliar em caráter de emergên-
cia, porém aqueles com maior número de morbidades fo-
ram os que mais utilizaram. Também se verificou a maior 
utilização de práticas integrativas complementares no 
grupo com três doenças; entretanto, a grande maioria em 
ambos os grupos não fez uso desse atendimento comple-

mentar. Esses achados podem estar relacionados à dificul-
dade na utilização dos serviços de saúde, o que corrobora 
com um estudo feito no Canadá com 11 adultos recebendo 
acompanhamento na atenção primária, e que demonstrou 
dificuldades no acesso à assistência médica, o que contribui 
para complicar o manejo da multimorbidade (12). 

Ainda, na análise multivariada, houve uma associação 
positiva entre o aumento de doenças crônicas e a utilização 
dos serviços de saúde, o que vai ao encontro de um estudo 
realizado na Europa, que mostra uma forte associação en-
tre a maior utilização dos serviços de saúde na atenção pri-
mária pelos indivíduos com maior carga de doenças. Nesse 
estudo, a média de visitas ao médico anualmente aumentou 
de 4,8 em pessoas sem nenhuma doença crônica para 9,9 
nas pessoas com multimorbidade, sendo que essa associa-
ção positiva foi encontrada em todos os países da Europa 
e foi maior na Itália (13). 

No entanto, segundo van Ostroom et al (10), o núme-
ro de consultas por doença na atenção primária diminuiu 
com o número de doenças. De acordo com esse achado, 
quase todos os pacientes com comorbidades tiveram um 
menor número de consultas do que o esperado para cada 
doença separadamente. Esse fato pode corroborar com o 
achado de redução das consultas odontológicas no presen-
te estudo, pois demonstra que quanto maior o número de 
doenças crônicas, menor será a procura por atendimentos 
relacionados a uma doença específica.

CONCLUSÃO

O presente estudo cumpre com seu objetivo princi-
pal ao evidenciar a maior utilização dos serviços de saúde 
por pacientes com maior carga de doenças. Diante disso, 
o conhecimento sobre a multimorbidade torna-se funda-
mental para permitir uma assistência médica adequada 
para esses pacientes. 

Sabe-se que não existem diretrizes nem protocolos es-
pecíficos para o manejo do paciente com múltiplas doenças 
crônicas e, por isso, o cuidado acaba se tornando fragmen-
tado e dificulta a abordagem da multimorbidade, resultan-
do em um grande desafio para os sistemas de saúde.

Desta forma, é necessário lançar um olhar mais abran-
gente sobre os pacientes com maior número de doenças, 
visando à integração do cuidado e à implantação de estraté-
gias que atuem, sobretudo, na prevenção da multimorbida-
de e na melhoria dos atendimentos nos serviços de saúde.
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ARTIGO ORIGINAL

Séries temporais das internações por doenças do  
aparelho respiratório nas mesorregiões de Santa Catarina,  

no período de 2008 a 2014

Mirian Meneghel1, Djalma Lima Cruz Netto2, Kelser de Souza Kock3, Marcos de Oliveira Machado4

RESUMO

Introdução: As doenças respiratórias apresentam considerável causa de morbimortalidade na população geral. Diversos estudos têm 
demonstrado que há influência importante de questões sazonais neste desfecho. Este estudo teve como objetivo propor séries temporais 
para internações por doenças respiratórias nas mesorregiões de Santa Catarina, entre janeiro de 2008 e dezembro de 2014. Métodos: 
Estudo descritivo, ecológico e quantitativo com coleta de dados do Tabnet DATASUS. Os casos de internações respiratórias de cada 
mesorregião foram comparados com a proporção do estado, por meio do teste U de Mann-Whitney, considerando diferença estatística 
p<0,05. Foram realizadas séries temporais por meio de correlação não linear pela série de Fourier, utilizando a combinação de senoide e 
cossenoide. Resultados: No período estudado, houve 386.349 internações por doenças respiratórias em Santa Catarina, estando maior 
parte destas concentrada de forma absoluta na Região Oeste e menor parte na Serra Catarinense. A proporção de hospitalizações respira-
tórias em Santa Catarina foi de 73,9 ± 14,6 casos por 100.000 habitantes, estando abaixo das mesorregiões Oeste, Sul e Serra, com 108,9 
± 24,4, 91,5 ± 18,0 e 91,3 ± 22,6 casos por 100.000 habitantes, respectivamente, e acima das mesorregiões Vale do Itajaí, Grande Floria-
nópolis e Norte com 60,0 ± 12,7, 46,2 ± 10,8 e 58,0 ± 13,7 casos por 100.000 habitantes. Na comparação senoidal, obteve-se correlação 
forte, demonstrando um padrão periódico que se repete a cada 12 meses e estimativa de variabilidade sazonal de cada mesorregião. Con-
clusão: As mesorregiões Oeste, Sul e Serra apresentaram maior hospitalização por doenças respiratórias que as demais regiões do estado.

UNITERMOS: Estudos de Séries Temporais, Clima, Doenças Respiratórias, Saúde Pública.

ABSTRACT

Introduction: Respiratory diseases are a significant cause of  morbidity and mortality in the general population. Several studies have shown that there is significant 
influence of  seasonal issues in this outcome. Aim: This study was designed to propose time series for hospitalizations due to respiratory diseases in the mesoregions of  
Santa Catarina between January 2008 and December 2014. Methods. Descriptive, ecological and quantitative study with data collected from Tabnet DATASUS. 
The cases of  respiratory hospitalizations of  each mesoregion were compared with the proportion in the state, using the Mann-Whitney U test, and considering statistical 
significance as p <0.05. Time series were performed by means of  nonlinear correlation by the Fourier series, using the sinusoidal and cosinoidal combination. Results: 
In the study period, there were 386,349 hospitalizations due to respiratory diseases in Santa Catarina, most of  which concentrated in the West region and a smaller 
part in the Santa Catarina sierra. The proportion of  respiratory hospitalizations in Santa Catarina was 73.9 ± 14.6 cases per 100,000 inhabitants, below the 
West, South and Sierra mesoregions, with 108.9 ± 24.4, 91.5 ± 18.0 and 91.3 ± 22.6 cases per 100,000 inhabitants, respectively, and above the Vale do Itajaí, 
Grande Florianópolis and Norte mesoregions with 60.0 ± 12.7, 46.2 ± 10.8 and 58.0 ± 13.7 cases per 100,000 inhabitants. In the sinusoidal comparison, a 
strong correlation was obtained, showing a periodic pattern that is repeated every 12 months and an estimate of  the seasonal variability of  each mesoregion. Conclu-
sion: The West, South and Sierra mesoregions presented higher hospitalization for respiratory diseases than the other regions of  the state.

KEYWORDS: Time Series Studies, Climate, Respiratory Tract Diseases, Public Health.

Temporary series of  hospitalizations for respiratory diseases in the  
Santa Catarina mesoregions for the 2008-2014 period
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INTRODUÇÃO

A análise de dados relacionados a internações hospi-
talares costuma ser de fundamental importância para o 
desenvolvimento do Sistema Único de Saúde e planeja-
mento de condutas e de programas de prevenção perante 
a população (1). Ainda que os vieses possam parcialmente 
atrapalhar a veracidade dos resultados encontrados, cons-
tantes mudanças sociais, demográficas, epidemiológicas e 
tecnológicas fazem com que estudos de perfis de utilização 
de serviços públicos sejam essenciais para a definição de 
políticas de saúde pública (2,3).

Variações nos parâmetros meteorológicos, estações do 
ano e questões ligadas ao aquecimento global têm sido 
questionadas como possíveis fatores de agravo de doen-
ças de diversos sistemas, sobretudo o sistema respiratório 
(4,5,6). Segundo D’Amanto, Liccardi, Frenguelli (7), gran-
des sociedades internacionais têm se manifestado a respei-
to deste tema, buscando demonstrar a sua importância.

A influência climática nas doenças respiratórias já tem 
sido vista em outros países. Bates, Backer-Anderson, Si-
zto (8), autores canadenses, descreveram um aumento no 
atendimento de asma nas emergências de início no final de 
setembro e se mantendo por 3 semanas, porém, ainda que 
algumas suposições tenham sido feitas, não houve consen-
so de qual seria a causa específica para tal fato.

Diferenças entre os estados brasileiros parecem ser ex-
plicadas satisfatoriamente pelo clima, onde apenas parte da 
Região Sul apresenta-se fora do clima tropical. Conforme 
o Datasus, a média nacional de hospitalização por motivos 
respiratórios é de aproximadamente 59 casos por 100.000 
habitantes. O Sul configura-se como a região com mais in-
ternações hospitalares por esta causa, correspondendo a 85 
casos por 100.000 habitantes.  No entanto, em uma classi-
ficação climática mais rigorosa, conforme Koppen-Geiger 
– sistematização dos mais diversos tipos de climas existen-
tes ao redor do mundo –, o Brasil, por ser um país muito 
grande, tem diversas classificações. O estado de Amazonas, 
por exemplo, é “AF” (Clima Equatorial úmido), o Rio de 
Janeiro AW (Clima Tropical Chuvas no Verão), enquanto o 
estado de Santa Catarina – eixo central deste estudo – apre-
senta classificação “CF” (Clima Mesotérmico Úmido sem 
Estação Seca), incluindo dois subtipos, Cfa (Clima subtro-
pical) e Cfb (clima temperado propriamente dito) (9). 

Esta classificação climática deixa evidente que esse esta-
do possui amplas variações de temperatura de acordo com 
a época do ano e também com a região. De acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE), 
ainda que se tenham grandes variações climáticas, não há 
dúvidas de que Santa Catarina é o estado mais frio do Bra-
sil. As regiões com clima do tipo Cfa se caracterizam por 
temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC (me-
sotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima 
de 22ºC, com verões quentes, geadas pouco frequentes e 
tendência de concentração das chuvas nos meses de ve-
rão, contudo, sem estação seca definida, como se observa 

nas regiões Norte e Grande Florianópolis, por exemplo. Já 
as regiões com clima do tipo Cfb tendem a ter tempera-
tura média no mês mais frio abaixo de 18ºC (mesotérmi-
co), com verões frescos e temperatura média no mês mais 
quente abaixo de 22ºC, também sem estação seca definida, 
a exemplo da Serra Catarinense (9).

Conforme a contextualização descrita anteriormente, 
este trabalho problematizou o aspecto sazonal das interna-
ções por doenças do aparelho respiratório nas mesorregi-
ões de Santa Catarina, no período de 2008 a 2014, por meio 
de séries temporais.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo do tipo ecológico, descritivo, 
quantitativo. A população de estudo foi composta por in-
divíduos hospitalizados em Santa Catarina por doenças do 
sistema respiratório, no período de 2008 a 2014.

A coleta de dados foi feita pelos bancos de dados Tabnet 
DATASUS (10), para levantamento dos dados relacionados 
à morbidade hospitalar do SUS, por local de internação em 
Santa Catarina. Para coleta de dados, foi selecionada a linha 
macrorregião de saúde, período, coletando dados mensais de 
janeiro de 2008 a dezembro de 2014 e capítulo do CID-10, 
acionando X. Doenças do Aparelho Respiratório.

A população total das macrorregiões foi coletada no 
Tabnet DATASUS (11), apenas durante o período de 2008 
a 2012, correspondente ao período disponível no sistema. 
As macrorregiões apresentadas pelo sistema foram: Gran-
de Oeste, Meio Oeste, Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí, 
Grande Florianópolis, Sul, Nordeste, Planalto Norte, Serra 
Catarinense. Neste trabalho, algumas macrorregiões fo-
ram fusionadas, compondo as mesorregiões de SC: Oeste 
(Grande Oeste, Meio Oeste), Vale do Itajaí (Vale do Itajaí, 
Foz do Rio Itajaí), Grande Florianópolis, Sul, Norte (Nor-
deste, Planalto Norte) e Serra Catarinense.

O estado de Santa Catarina possui clima subtropical, 
tendo amplas variações de temperatura de acordo com a 
época do ano e com a região. Esta é a região mais fria do 
Brasil, que, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, se divide em seis mesorregiões: Oes-
te Catarinense, Norte Catarinense, Serrana, Vale do Itajaí, 
Grande Florianópolis, Sul Catarinense (9).

A região do Oeste Catarinense é formada por 98 mu-
nicípios, possui 1.200.230 habitantes, com uma densidade 
populacional de 42,6 hab/km2. O Norte Catarinense conta 
com 26 municípios, os quais somam uma área de 15.937,767 
m2, habitados por 1.212.997 pessoas, com uma densidade 
de 76,1 hab/km2. A região Serrana é a área central de Santa 
Catarina e conta com 30 municípios, 406.825 habitantes e 
uma densidade demográfica de 18,3 hab/km2 (9).

O Vale do Itajaí, por sua vez, possui 54 municípios, 
1.514.312 habitantes e uma densidade populacional de 116 
hab/km2; a região chamada de Grande Florianópolis conta 
com 21 municípios, população de 1.027.271 habitantes e 
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densidade demográfica de 143,5 hab/km2. A sexta e últi-
ma região é o Sul Catarinense, formado por 46 municípios, 
925.177 habitantes e uma densidade de 95,3 hab/km2 (9).

Os dados foram armazenados no software Microsoft 
Excel e analisados de forma descritiva neste programa e 
inferência estatística nos softwares SPSS e Matlab. Foram 
apresentadas neste estudo as frequências absolutas de in-
ternação por motivos respiratórios e frequências relativas, 
dividindo os casos respiratórios pela população média de 
2008 a 2012 de cada mesorregião e do estado de SC, multi-
plicando por 100.000 habitantes. Também foram utilizadas 
medidas de tendência central e dispersão, por meio de mé-
dia e desvio-padrão.

Os casos de internações respiratórias de cada mesorre-
gião foram comparados com a proporção do estado, por 
meio do teste U de Mann-Whitney, considerando diferença 
estatística p<0,05.

Foram realizadas séries temporais de janeiro de 2008 a 
dezembro de 2014 das frequências relativas de internações 
respiratórias de cada mesorregião e do estado de SC. Foi 
feita correlação não linear pela série de Fourier, utilizando 
a combinação de senoide e cossenoide. A expressão obtida 
seguiu o formato geral:

y = A0 + A1 sen (wt) + B1 cos (wt) 
19

Onde,
y = frequências relativas de casos respiratórios (/100.000 
habitantes)
t = tempo (meses, entre janeiro de 2008 e dezembro de 
2014)
A0 = frequência relativa média de casos respiratórios 
(/100.000 habitantes)
2*(A1

2+B1
2)1/2 = variação percentual de casos respiratórios 

(/100.000 habitantes)
2p/w = período sazonal dos casos respiratórios (meses)

RESULTADOS

No período de janeiro de 2008 a dezembro de 2014, 
foram hospitalizados 386.349 indivíduos por doenças res-

piratórias em Santa Catarina. Desmembrando em mesor-
regiões, foram 121.683 (31,5%) casos no Oeste, 74.409 
(19,2%) casos no Vale do Itajaí, 38.995 (10,1%) casos na 
Grande Florianópolis, 69.550 (18%) casos no Sul, 59.305 
(15,3%) casos no Norte e 22.407 (5,7%) casos na Serra 
Catarinense. A Tabela 1 apresenta os valores médios de 
internações por causas respiratórias e a população de cada 
mesorregião e do estado de Santa Catarina. 

Comparando as frequências relativas de hospitalização 
por causas respiratórias entre as mesorregiões e o estado de 
Santa Catarina, as mesorregiões Sul, Serra e Oeste foram 
os locais que mais apresentaram internações (Figura 1), e, 
com menos casos no estado de Santa Catarina, as mesorre-
giões Vale do Itajaí, Norte e Grande Florianópolis (Figura 
2). Todas as mesorregiões apresentaram diferenças estatís-
ticas em relação ao estado de Santa Catarina (p<0,001).

Fazendo a correlação senoidal para análise das séries 
temporais das mesorregiões e do estado de Santa Catarina, 
foram obtidos os parâmetros demonstrados na Tabela 2.

A Figura 3 demonstra os valores experimentais e o mo-
delo teórico obtido pela correlação senoidal no estado de 
Santa Catarina.

Frequência absoluta de internações 
mensais por motivo respiratório

(Média ± desvio-padrão)

População 
(média de habitantes)

Frequência relativa de internações mensais por 
motivo respiratório

(Média ± desvio-padrão / 100.000 habitantes)
Oeste 1449 ± 325 1.330.038 108,9 ± 24,4
Sul 828 ± 163 904.805 91,5 ± 18,0
Serra 267 ± 66 292.219 91,3 ± 22,6
Vale do Itajaí 886 ± 187 1.475.470 60,0 ± 12,7
Florianópolis 464 ± 108 1.004.418 46,2 ± 10,8
Norte 706 ± 166 1.217.066 58,0 ± 13,7
SC 4599 ± 910 6.224.018 73,9 ± 14,6

Tabela 1. Frequência absoluta e relativa de internações mensais por motivos respiratórios e População das mesorregiões e de Santa Catarina, 
de 2008 a 2014

Figura 1. Frequências relativas de hospitalização por motivos 
respiratórios entre as mesorregiões Sul, Serra, Oeste e estado de 
Santa Catarina

Fonte: Dos Autores (2015)
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Conforme parâmetros obtidos, foi possível encontrar 
a sazonalidade das hospitalizações respiratórias, as quais 
correspondem aproximadamente a um ano, à frequência 
relativa média e à variação relativa dos doenças respirató-
rias. As mesorregiões que apresentaram maior quantidade 
de casos e variabilidade em relação à população foram as 
regiões do Oeste, Sul e da Serra (Tabela 3).

DISCUSSÃO

Ao serem analisadas as internações por doenças res-
piratórias que ocorreram em Santa Catarina de janeiro de 
2008 a dezembro de 2014, percebe-se que a mesorregião 
que obteve a maior parte destas foi o Oeste Catarinense 
e a que obteve a menor parte foi a Serra Catarinense. Ao 
avaliar a frequência relativa de cada mesorregião, Oeste, 
Sul e Serra apresentaram a maior prevalência média rela-
tiva, em relação às suas populações. O fato de a Região 
Serrana estar entre as que obtiveram a maior frequência 
relativa média remete à ideia da associação doenças-clima, 
já que nesta região há, frequentemente, temperaturas mais 
baixas, assim as doenças típicas de inverno tendem a ser 
mais prevalentes.

Especificamente, foram comparadas as séries tempo-
rais das frequências relativas de hospitalizações por doen-
ças respiratórias das regiões Sul, Serra, Vale do Itajaí, Norte 
e Grande Florianópolis e Grande Oeste com a frequência 
relativa média catarinense. Foi observado que as regiões 
que apresentaram frequência relativa abaixo da estadual fo-
ram Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. 

Constatou-se ainda que as mesorregiões com maiores 
frequências relativas de internações por doenças respirató-
rias foram as regiões Oeste, Serra e Sul, sendo que, destas 
regiões, apenas a Serra se enquadra na classificação Cfb, 
ou seja, que tende a ter temperaturas mais baixas durante 
todo o ano.

Já está bem estabelecido que as variações climáticas, as 
diferentes estações do ano e o aquecimento global são fa-
tores de agravos de doenças de diversos sistemas, sobretu-
do do respiratório (4,5,6). Nos Estados Unidos, as ondas 
de calor que duram mais de quatro dias têm sido descritas 
como fatores complicadores de diversas doenças (12). Ba-
tes, Backer-Anderson, Sizto (8), autores canadenses, des-
creveram um aumento no atendimento por crises de asma 
nas emergências no final de setembro e se mantendo por 3 
semanas (início das épocas mais frias).

As mudanças no clima, relacionadas ao aquecimento 
global, aumentam a morbidade e a mortalidade de pessoas 

Figura 2. Frequências relativas de hospitalização por motivos 
respiratórios entre as mesorregiões Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, 
Norte e estado de Santa Catarina

Fonte: Dos Autores (2015)
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Vale do Itajaí Grande Florianópolis Norte SC

 A0 A1 B1 W R2

Oeste 108,9 -14,75 -26,15 0,5236 0,7628
Sul 91,71 -1,109 -20,27 0,5322 0,6441
Serra 91,43 -10,89 -21,51 0,5275 0,5771
Vale do Itajaí 60,12 -7,292 -11,9 0,5272 0,6137
Florianópolis 46,21  -6,077 -9,21 0,5228 0,5287
Norte 58,02 -7,907 -12,26 0,5242 0,5771
SC 73,95 -8,414 -16,26 0,5256 0,7933

Tabela 2. Parâmetros da correlação senoidal obtidos pela análise das 
séries temporais das mesorregiões e do estado de Santa Catarina

Figura 3. Dados experimentais e modelo teórico obtido pela correlação 
senoidal no estado de Santa Catarina

Fonte: Dos Autores (2015)
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Santa Catarina

Modelo TeóricoDado experimental

 Frequência relativa 
média (/100.000 

habitantes)

Variação 
(/100.000 

habitantes)

Período 
sazonal
(meses)

Oeste 108,9 60,05 12,0
Sul 91,71 40,60 11,8
Serra 91,43 48,22 11,9
Vale do Itajaí 60,12 27,91 11,9
Florianópolis 46,21 22,07 12,0
Norte 58,02 29,18 12,0
SC 73,95 36,62 11,9

Tabela 3. Frequência relativa média, variação relativa e sazonalidade 
das hospitalizações respiratórias
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com doenças crônicas pulmonares (por exemplo, asma e 
DPOC [Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica]) (12,14). 
Esses fatos são corroborados por estudos feitos por Xu et 
al. (15), os quais demonstram que doenças respiratórias são 
mais frequentes entre crianças em períodos de ondas de 
calor, e que calor extremo acompanhado de alta umidade 
aumentam os sintomas de asma. 

Estudo brasileiro publicado em 2013 avaliou as inter-
nações hospitalares na cidade de Florianópolis (capital de 
Santa Catarina) de 2001 a 2010. Foi observado que nesse 
período as doenças respiratórias foram a terceira causa de 
internações hospitalares. O referido estudo mostrou que 
os meses com maiores médias de internações por causas 
respiratórias no período estudado foram julho e agosto, 
e os menores índices foram registrados em janeiro e fe-
vereiro, dados concordantes com o que se encontrou no 
presente estudo (16).

Outro trabalho que avaliou a região da Amurel (Asso-
ciação dos Municípios da Região de Laguna), parte do Sul 
Catarinense, realizado por Kock, Oliveira (17), também en-
controu influência da variabilidade climática nas internações 
hospitalares na população do Sul do estado de Santa Catari-
na: nos meses em que havia mais vento e menores tempera-
turas, ocorreram mais internações por doenças respiratórias.

As variações de clima (ligados ao aquecimento global, 
ou apenas às diversas estações do ano) têm impacto re-
levante nas condições de saúde e tem sido bem definido 
que as análises de séries temporais são a melhor forma de 
avaliá-las. Esta metodologia tem sido utilizada para buscar 
associação entre as mudanças climáticas como fatores de 
exposição e diversos parâmetros, tais como mortalidade, 
ocorrência de doenças específicas e número de hospitaliza-
ções. Como, geralmente, os sistemas de saúde disponibili-
zam informações de períodos de tempo razoáveis, torna-se 
possível buscar diversas associações neste contexto (18). 
Como realizado neste trabalho, além de descrever os valo-
res médios, pode-se obter a variabilidade e a sazonalidade 
de acordo com a correlação senoidal.

As mudanças climáticas sazonais são marcadamente 
relacionadas às variações epidemiológicas de diversas do-
enças e tendem a seguir tal padrão, padrão esse que pode 
servir de alerta para que portadores de doenças crônicas 
respiratórias, por exemplo, estejam mais atentos a suas ma-
nifestações sintomáticas em meses frios, sendo útil tam-
bém para que equipes de saúde estejam mais preparadas 
para receberem determinados doentes em determinadas 
épocas do ano (19).

Deve-se lembrar que este estudo utilizou um banco de 
dados disponibilizado pelo Ministério da Saúde, ou seja, 
os dados foram coletados por indivíduos não conectados 
ao estudo, e as análises foram feitas a posteriori, o que pode 
estar relacionado com possíveis vieses.

Estudo realizado no interior do Distrito Federal por 
Valença, Restivo, Nunes (20), buscando verificar variações 
sazonais nos atendimentos de emergência por asma, evi-
denciou que o maior número de consultas esteve concen-

trado nos meses de janeiro a março e o menor no trimestre 
de julho a setembro. Os autores do trabalho citado não de-
terminaram uma causa específica para tal variação sazonal 
e ressaltam que não foi encontrada uma correlação direta 
da prevalência de asma com variações climáticas. 

Apesar de alguns trabalhos não encontrarem relação 
entre clima e doenças respiratórias, outros estudos de-
monstram essa associação, como na pesquisa de Rosa et 
al. (21), que avaliou a influência da sazonalidade climática 
em indivíduos menores de 15 anos residentes em um mu-
nicípio da Amazônia brasileira e evidenciou que, durante 
os períodos de clima seco, os atendimentos por doenças 
respiratórias foram 21% significativamente menores. E os 
picos de atendimento foram nos meses de março e agosto 
(período mais chuvoso naquela região).

Em 1995, um estudo já indicava aumento significante 
da ocorrência dos agravos e de doenças respiratórias agu-
das e crônicas durante os meses de inverno na cidade de 
São Paulo, Brasil. O mesmo estudo, em contrapartida, cha-
ma a atenção para o fato de que, apesar de as temperaturas 
terem um papel importante, há interação de diversos fato-
res, tais como: clima, tempo, lugar, as individualidades de 
cada ser humano (gênero, idade, etc), as condições de vida, 
e a forma como os mesmos estão dispostos no espaço (22).

A influência da variabilidade climática nas internações 
hospitalares na população do Sul do estado de Santa Cata-
rina foi avaliada por um estudo publicado em 2015 e con-
cluiu que, nos meses em que havia mais vento e menores 
temperaturas, ocorreram mais internações por doenças 
respiratórias (17).

CONCLUSÃO

Foi demonstrado que as mesorregiões Oeste, Sul e Ser-
ra de Santa Catarina apresentaram maior hospitalização 
por doenças respiratórias que as demais regiões do estado.

Sugerem-se outros trabalhos, incluindo dados clima-
tológicos e baseados na metodologia de séries temporais, 
para que se possa fornecer dados para o planejamento de 
políticas de saúde pública e levantamento preditivo das pa-
tologias respiratórias e sazonalidade.
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RELATO DE CASO

Ruptura renal espontânea: um caso atípico – relato de caso

RESUMO

O hematoma renal espontâneo, Síndrome de Wunderlich, é uma complicação pouco frequente da urologia. Dentre as causas des-
critas na literatura, destacam-se: trauma, distúrbios vasculares, infecções e neoplasias, sendo esta última a causa mais comumente 
encontrada. A hemorragia renal é suspeitada clinicamente e o diagnóstico obtido por exames auxiliares, especialmente os de imagem. 
Apresentamos o caso clínico de uma paciente com ruptura espontânea de hematoma renal sem antecedentes de patologias urológicas 
ou trauma. 

UNITERMOS: Ruptura Renal Espontânea, Angiomiolipoma.

ABSTRACT

Spontaneous renal hematoma, Wunderlich’s Syndrome, is an infrequent complication of  urology. Among the causes described in the literature, we highlight 
trauma, vascular disorders, infections and neoplasms, the latter being the most commonly found cause. Renal hemorrhage is suspected clinically and the di-
agnosis is obtained by ancillary exams, especially imaging. We present the clinical case of  a patient with spontaneous rupture of  renal hematoma with no 
history of  urologic pathologies or trauma.  

KEYWORDS: Spontaneous Renal Rupture, Angiomyolipoma.

Spontaneous renal rupture: An atypical case – case report

Arthur Radaelli Nicoleit1, Daniel Albrecht Iser1, Guilherme Ranzi Cobalchini2, Camila Pellizza2,  
Gustavo Chiaradia Ribeiro Duarte2, Fernanda Maraschin Rech2

INTRODUÇÃO

O hematoma renal espontâneo, também conhecido 
como Síndrome de Wunderlich, caracteriza-se por he-
morragia renal confinada ao espaço subcapsular e perirre-
nal, sendo uma patologia pouco frequente na urologia (1). 
A maioria das rupturas, não traumáticas, está associada 
ao adenocarcinoma de células renais, seguida do angio-
miolipoma renal. Outras causas incluem distúrbios vas-
culares como poliarterite nodosa, discrasias sanguíneas e 
infecções (2,3). Relata-se um caso de hematoma renal es-
pontâneo sem causa secundária conhecida; com suspeita 
clínica, avaliação e solicitação de tomografia computado-
rizada e, por fim, discussão dos achados relevantes para 
o diagnóstico.

1 Médico Urologista no Hospital Nossa Senhora da Conceição e Clínica Pró-Vida.  Professor de Urologia da Universidade do Sul de Santa Catarina. 
(Unisul).

2 Acadêmico de Medicina da Unisul.

RELATO DO CASO

Anamnese/ Exame físico e complementar

Paciente do sexo feminino, 43 anos, comerciante, na-
tural e procedente de Jaguaruna/SC. Possuía história de 
dor em fossa ilíaca esquerda (FIE), súbita e contínua, de 
início há 12 horas, sem demais queixas, não apresenta fe-
bre nem alterações de hábitos urinários/intestinais. Nega 
história de trauma.

No exame físico, apresentava-se em bom estado geral, 
hígida, normocorada. Na palpação de abdômen, flácido, 
dolorido a palpação profunda em FIE, sem sinais de irri-
tação peritoneal. Sinais vitais estáveis. Nega comorbidades 
ou alergia medicamentosa. 
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Diante do quadro clínico da paciente, foi solicitada ro-
tina de abdome agudo. Na tomografia computadorizada de 
abdome total, evidenciou-se volumoso hematoma retrope-
ritoneal espontâneo. Paciente continuava estável, afebril, 
sem piora clínica.

A mesma se manteve em repouso absoluto, com exa-
mes físicos e laboratoriais seriados, para acompanhamento 
do caso.

DISCUSSÃO

A Síndrome de Wunderlich é um evento raro que se ca-
racteriza por início agudo de hemorragia renal espontânea 
e que, em apenas 20% dos casos, apresenta-se pela tríade 
de Lenk: dor lombar intensa, massa retroperitoneal e si-
nais de hemorragia interna (2,4). Esse número justifica a 
ausência de outros sinais, além da dor, ao exame físico da 
paciente descrita.

Variadas são as etiologias desta enfermidade, sendo que 
mais de 50% dos casos correspondem a patologias tumo-
rais, tendo o adenocarcinoma como causa mais frequente, 
seguido pelo angiomiolipoma (5). Frente ao estudo do caso 
relatado, o angiomiolipoma apresenta-se como principal 
hipótese diagnóstica. Com apresentação clínica de dor sú-
bita em FIE, sem alterações hemodinâmicas, tendo sido a 
paciente mantida em observação clínica para acompanha-
mento e resolução do caso.

Representando até 3% dos tumores renais, o angio-
miolipona é uma neoplasia renal benigna, constituída 
por vasos sanguíneos, adipócitos e fibras musculares li-
sas. Em sua grande maioria, é assintomático e diagnosti-
cado incidentalmente (6).

O angiomiolipoma pode ser diagnosticado com gran-
de acurácia através da TC, devido ao seu alto índice de 
tecido adiposo (7), método esse utilizado na conduta clí-
nica da paciente. 

Os pacientes estáveis hemodinamicamente não reque-
rem intervenção cirúrgica como tratamento, apenas ob-
servação e acompanhamento clínico. Já aqueles instáveis 
hemodinamicamente possuem indicação cirúrgica, porém 
a embolização renal pode ser utilizada como terapia inicial 
para cessar o sangramento agudo (6,7).

Em nossa paciente, o diagnóstico de angiomiolipoma 
ainda não foi confirmado; entretanto, é a principal hipótese 
etiológica (7). A paciente manteve-se estável hemodinami-
camente, não necessitando de cirurgia para resolução do 
caso. Ela recebeu alta hospitalar e realizará nova TC de ab-
dome entre 3-6 meses para confirmação da hipótese.

CONCLUSÃO

O angiomiolipona é uma neoplasia renal benigna e, em 
sua grande maioria, é assintomático e diagnosticado inci-
dentalmente. Dessa forma, o relato salienta a importância 
de suspeitar-se de angiomiolipoma roto em situações de 
hematoma renal espontâneo. 
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Exames Admissão 
hospitalar 2º dia

3º dia (antes 
do CHAD/ 

após CHAD)*
4º dia

Hemoglobina 11,6 9,2 8,3 / 10,1 10,4
Hematócrito 33,5 26,3 23,9 / 28,7 30,3
Leucócito 13.050 - - -
Plaquetas 270.000 - - -
Creatinina 0,9 - - -
Amilase 46 - - -
Exame Parcial de Urina Normal - - -
KPTT - 25,7s - -
Tempo de Protrombina - 14,5s - -

Tabela 1. Lesão renal espontânea evidenciada em tomografia

*Devido à queda da hemoglobina e do hematócrito, optou-se por realizar 2CHAD, observando 
melhora importante, tanto clínica quanto laboratorial.

Figura 1. Lesão renal espontânea evidenciado em tomografia
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RELATO DE CASO

DRESS por uso de alopurinol em paciente com história de gota

RESUMO

A DRESS é desencadeada principalmente pelo uso de antiepiléticos aromáticos e sulfonamidas, alopurinol e outros. Os sintomas 
iniciais são exantema e febre, seguido por linfadenopatia, hepatite, anormalidades hematológicas com eosinofilia e linfócitos atípicos. 
Os sintomas aparecem 2-6 semanas após o início do uso da droga. Relato de caso: Paciente de 48 anos, sexo masculino, teve crise de 
gota em abril de 2016 e fez uso por 30 dias de alopurinol 300 mg/dia. No 30º dia de uso da medicação, iniciou com exantema difuso 
e prurido e posterior surgimento de pústulas e pápulas na face e tórax posterior e ombros e lesões eritematosas, vesículas espalhadas 
pelo tronco e membros e prurido intenso. Nos exames, apresentava leucocitose com linfócitos atípicos, eosinofilia e transaminases 
elevadas. Ao exame físico, apresentava Tax 38,3-38,5ºC, edema de face, linfonodomegalias dolorosas em região cervical bilateral 
(>2cm²), presença de pústulas, algumas coalescentes em tronco anterior e posterior, pápulas eritematosas em antebraços, as da face 
coalesceram e formavam crosta melicérica, eritema purpúrico em membros inferiores. Paciente foi internado, fez curso de clindamici-
na e ciprofloxacino por 12 dias e curso breve de prednisona 40mg/dia (0,5 mg/kg) por 5 dias. Não realizou o desmame do corticoide 
conforme orientado e não teve recorrência do quadro. Trouxe na consulta de retorno o anamotomatológico que fechou critérios para 
farmacodermia. O alopurinol foi o grande desencadeador do quadro, e o paciente teve uma resposta dramática ao uso do corticoide 
em baixa dose, com resolução completa das lesões cutâneas.

UNITERMOS: Gota, Alopurinol, Erupção por Droga.

ABSTRACT

DRESS is triggered mainly by the use of  aromatic antiepileptics and sulfonamides, allopurinol and others. The initial symptoms are rash and fever, followed 
by lymphadenopathy, hepatitis, hematological abnormalities with eosinophilia and atypical lymphocytes. Symptoms appear 2-6 weeks after the onset of  drug 
use. Case Report: A 48-year-old male patient had a gout attack in April 2016 and used allopurinol 300 mg/day for 30 days. On the 30th day of  the 
medication, the patient started with diffuse exanthema and pruritus, followed by appearance of  pustules and papules on the face and posterior thorax and 
shoulders and erythematosus lesions, vesicles scattered on the trunk and limbs and intense pruritus. In the exams, he had leukocytosis with atypical lympho-
cytes, eosinophilia and elevated transaminases. Physical exam showed fever (38.3-38.5ºC), edema of  the face, painful lymph node enlargement in the cervical 
region bilaterally (>2cm²), presence of  pustules, some coalescent in the anterior and posterior trunk, erythematous papules in the forearms, the ones on the face 
coalesced and formed meliceric crust, and purpura erythema in lower limbs. The patient was hospitalized, had a course of  clindamycin and ciprofloxacin for 
12 days and a brief  course of  prednisone 40mg/day (0.5 mg/kg) for 5 days. He did not wean the steroid as prescribed and had no recurrence of  the condi-
tion. On the follow-up visit he brought anatomopathological results that met criteria for pharmacodermia. Allopurinol was the major trigger of  the condition 
and the patient had a dramatic response to low dose corticosteroid use, with complete resolution of  cutaneous lesions.

KEYWORDS: Gout, Allopurinol, Drug Eruption.

DRESS by use of  allopurinol in patient with gout history
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INTRODUÇÃO 

A síndrome de DRESS (reação à droga com eosinofilia, 
febre e sinais sistêmicos) é uma erupção cutâneo-mucosa 
extensa tipo exantemática, associada à febre, linfadenopa-
tia, hepatite, anormalidades hematológicas com eosinofilia 
e linfócitos atípicos, podendo envolver outros órgãos (1). 
Pode ser desencadeada principalmente pelo uso de antie-

piléticos aromáticos e sulfonamidas, alopurinol e outro (2). 
Os sintomas iniciais são exantema e febre, seguido por lin-
fadenopatia, hepatite, anormalidades hematológicas com 
eosinofilia e linfócitos atípicos. Os sintomas aparecem 2-6 
semanas após o início do uso da droga (3), e a taxa de mor-
talidade é cerca de 10% a 20% (1).

RELATO DE CASO

Paciente de 48 anos, sexo masculino, teve crise de gota 
em abril de 2016 e fez uso por 30 dias de alopurinol 300 
mg/dia. No 30º dia de uso da medicação, iniciou com exan-
tema difuso e prurido (Figuras 1 a 2). Após sete dias, tive-
ram início febre e dor de garganta. Fez uso de benzetacil e 
teve piora do quadro cutâneo, com surgimento de pústulas 
e pápulas na face e no tórax posterior e ombros e lesões 
eritematosas. Algumas vesículas espalhadas pelo tronco e 
membros e prurido intenso. Nos exames, apresentava leu-
cocitose (29.570) com linfócitos atípicos (10.053,80), eosi-
nofilia (591,40), transaminases elevadas (TGO: 55 e TGP: 
91). Ao exame físico, apresentava tax. 38,3-38,5ºC, edema 
de face, linfonodomegalias dolorosas em região cervical bi-
lateral (>2cm²), presença de pústulas, algumas coalescentes 
em tronco anterior e posterior, pápulas eritematosas em 
antebraços, as da face coalesceram e formavam crosta me-

Figura 1. Pele - Pode-se visualizar a presença de pápulas, exantema 
e eritema

Figura 2. Face - Presença de crostas melicéricas e pápulas difusas
Figura 3. Canela esquerda - Presença de exantema purpúrico em 
membros inferiores
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licérica, eritema purpúrico em membros inferiores. Desta 
forma, fechamos os critérios clínicos para DRESS. Pacien-
te foi internado, fez curso de clindamicina e ciprofloxa-
cino por 12 dias e curso breve de prednisona 40mg/dia 
(0,5 mg/kg) por 5 dias, com melhora exuberante do qua-
dro cutâneo (Figuras 3 e 4). Não realizou o desmame do 
corticoide, conforme orientado, e não teve recorrência do 
quadro. Paciente trouxe na consulta de retorno o anamoto-
matológico, em que evidenciou um infiltrado perivascular 
e acantose da epiderme (Figuras 5 e 6).

DISCUSSÃO 

O alopurinol foi o grande desencadeante do quadro 
de farmacodermia. Paciente teve uma resposta dramática 
ao uso do corticoide em baixa dose, com resolução com-
pleta das lesões cutâneas. A DRESS, usualmente, ocorre 
após 3 semanas a 3 meses do uso de uma droga, e a fe-
bre é geralmente alta (38-40ºC) e é considerada o sintoma 
mais comum (1). Segundo Criado et al (2012), a histopa-
tologia da pele do paciente com DRESS mostra um infil-
trado linfocítico denso difuso ou superficial e perivascular 
e pode haver presença ou não de eosinófilos na derme 

Figura 4. Após tratamento - Melhora clínica importante

Figura 5. Anatomopatológico - Visualiza-se o infiltrado perivascular

Figura 6. Anatomopatológico - Visualiza-se espongiose da epiderme 
(critério para dermatites espongióticas)

ou edema, como observamos no nosso caso clínico (4). 
Algumas vezes, pode existir um infiltrado em faixa com 
linfócitos atípicos simulando epidermotropismo como na 
micose fungoide (1).

CONCLUSÃO

O tratamento é baseado na corticoterapia 1-1,5mg/kg/
dia, com desmame após a melhora do quadro. Porém, com 
o nosso paciente, a dose foi de 0,5mg/kg com acentuada 
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resposta clínica já na primeira semana de uso. A recorrên-
cia da síndrome pode existir caso não seja realizado o des-
mame progressivo (1), o que não ocorreu com o paciente, 
mesmo sendo orientado a fazer desmame e sabendo dos 
riscos que a não realização de um desmame progressivo da 
corticoterapia poderia acarretar em sua vida.
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RELATO DE CASO

Paciente com pênfigo foliáceo com resposta exuberante  
após início do uso de tetraciclina

RESUMO

O pênfigo foliáceo é uma doença bolhosa autoimune, cujo alvo são os desmossomos. Pênfigo foliáceo em uso de corticoterapia alta 
dose e com resposta exuberante do tratamento após introdução de Tetraciclina, medicação pouco utilizada para tratamento de 1ª 
linha. Neste trabalho, relatamos o caso de uma paciente feminina, 60 anos com história de bolhas em membros, face e tronco há 2 
semanas que poupavam mucosas. Desta forma, foram iniciados albendazol e prednisona. Após inúmeras tentativas frustradas de des-
mame do corticoide, iniciamos tetraciclina associada ao desmame da corticoterapia, onde podemos observar uma resposta exuberante 
de reconstituição epitelial e ausência de ressurgimento de novas bolhas. Utilizamos a tetraciclina onde a paciente fez uso concomitante 
ao corticoide e teve resposta quase de completa remissão da doença em apenas 2 semanas de início da droga, o que possibilitou o 
desmame gradual da corticoterapia.

UNITERMOS: Pênfigo, Tetraciclina, Vesícula.

ABSTRACT

Pemphigus foliaceus is an autoimmune bullous disease, whose target is desmosomes. Pemphigus foliaceus in use of  high dose corticosteroid and exuberant treat-
ment response after the introduction of  Tetracycline, a medication rarely used as 1st line treatment. Here we report the case of  a female patient, 60 years old 
with a history of  blisters on limbs, face and trunk 2 weeks before that spared mucous membranes. Therefore, albendazole and prednisone were started. After 
numerous failed corticosteroid weaning attempts, we initiated tetracycline combined with corticosteroid weaning, where we observed an exuberant response of  
epithelial reconstitution and absence of  resurgence of  new blisters. We used tetracycline, where the patient made concomitant use of  the corticoid and had 
almost complete remission of  the disease within just two weeks of  starting the drug, which allowed the gradual weaning of  steroids.

KEYWORDS: Pemphigus, Tetracycline, Blister.
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INTRODUÇÃO

O pênfigo foliáceo é uma doença bolhosa autoimu-
ne, cujo alvo são os desmossomos. Apresenta tendência 
à regressão e evolução crônica e ilimitada; bolhas intraepi-
dérmicas (processo acantolítico) (1). Existem algumas va-
riantes clínicas. Pênfigo foliáceo em uso de corticoterapia 
alta dose e com resposta exuberante do tratamento após 

introdução de Tetraciclina, medicação pouco utilizada para 
tratamento de 1ª linha.

RELATO DE CASO

Paciente feminina, 60 anos, natural e procedente de 
uma cidade do interior do estado de Alagoas, veio ao am-
bulatório de dermatologia com uma história de bolhas em 
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membros, face e tronco há 2 semanas, algumas com saída 
de conteúdo translúcido. Apresentava prurido e negava 
ter tido contato com qualquer medicação até 30 dias do 
aparecimento do quadro. Na história mórbida, a paciente 
relata história de Hipertensão Arterial Sistêmica, arbovi-
rose 3 meses antes do quadro. Ao exame dermatológico, 
apresentava vesículas em membros inferiores e ao redor 
de algumas bolhas exulceradas no tronco, bolhas tensas 
com conteúdo seroso na face, membros e tronco, crostí-
culas hemáticas na região central de algumas lesões, que 
poupavam a mucosa, como pode ser visto nas figuras 1 
e 2. Como conduta, foram iniciados albendazol 400mg 
1cp/dia por 3 dias, prednisona 60mg/dia por 10 dias e 
realizada biópsia incisional. Como diagnóstico, foi con-
cluído Pênfigo foliáceo, Figura 3. No retorno ambula-
torial, a paciente continuava a apresentar surgimento de 
novas bolhas e também queda do estado geral e febre. 
Dessa forma, foi internada e aumentada a Prednisona até 
100mg/dia, introduzida Azatioprina 100mg/dia e, após, 
Dapsona 50mg/dia. Assim, a paciente teve melhora par-
cial do quadro, porém, sempre apresentava recidivas com 
surgimento de novas bolhas após início do desmame da 
corticoterapia. Solicitamos via Defensoria Pública o tra-
tamento com micofenolato mofetil na dose de 35mg/kg/
dia, mas não foi liberado. Durante a internação, a paciente 
também realizou pulsoterapia com metilprednisolona 1g, 

EV, 1x/dia por 3 dias, o que fez com que o quadro cutâ-
neo se mantivesse estável por 3 dias, sem surgimento de 
novas bolhas. Após inúmeras tentativas frustradas de des-

Figura 1. Bolhas íntegras e rompidas no início do quadro – Fotos 
enviadas pela paciente

Figura 2. Na internação – Aspecto clínico das lesões faciais. Fotos 
enviadas pela paciente

Figura 3. Anatomopatológico – no HE: espongiose moderada e 
bolha com plano de clivagem intraepidérmico, na porção superior. Há 
exocitose de eosinófilos e neutrófilos. A derme papilar exibe infiltrado 
inflamatório misto, composto por linfócitos, histiócitos e abundantes 
eosinófilos de localização intersticial, perivascular e perianexial
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Figura 4. Aspecto clínico pós-início do tratamento – Presença de 
hipercromia residual e algumas lesões novas

Figura 5. Face – Hipercromia residual

Figura 6. Durante tratamento – Melhora significativa do quadro 
cutâneo. Hipercromia residual

mame do corticoide, iniciamos Tetraciclina 500mg 6/6h 
associada ao desmame da corticoterapia, em que pude-
mos observar uma resposta exuberante de reconstituição 

epitelial e ausência de ressurgimento de novas bolhas, fi-
guras 4, 5 e 6. Paciente se manteve estável, e o desmame 
da corticoterapia pôde ser efetuado até a dose atual de 
5mg/dia, sem recidivas.

DISCUSSÃO

O tratamento inicial se faz com corticoterapia sistê-
mica 1mg/kg/dia (dose máxima 100-120mg/dia) (1). A 
redução do corticoide é iniciada após completa resolução 
das lesões e o não surgimento de novas bolhas (1,2). Os 
imunossupressores adjuvantes como azatioprina e ciclo-
fosfamida têm pouca eficácia (1), e o melhor resultado é 
com micofenolato mofetil 35-45 mg/kg/dia (máximo 3g/
dia) (1), porém, o mesmo não foi liberado pela Defensoria 
Pública para tratamento da paciente. A infecção secundá-
ria deve ser tratada, pois contribui para a piora da doença 
de base (1).

CONCLUSÃO

Como tratamentos alternativos, podem ser utilizados 
concomitantemente aos corticoides sistêmicos e como ad-
juvantes e poupadores de corticoides: tetraciclina (2g/dia), 
nicotinamida (1,5g/dia) e sulfona 100mg/dia (2,3). A nossa 
opção foi pela Tetraciclina, em que a paciente teve resposta 
quase de completa remissão da doença em apenas 2 se-
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manas de início da droga, o que possibilitou o desmame 
gradual da corticoterapia.
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RELATO DE CASO

Defeito de Gerbode com diagnóstico tardio: relato de caso

RESUMO

A cardiopatia extremamente rara denominada Defeito de Gerbode caracteriza-se por uma comunicação entre o ventrículo esquerdo 
e o átrio direito. Esse defeito pode apresentar origem congênita ou adquirida secundária à endocardite infecciosa, a traumas toráci-
cos, a cirurgias torácicas, entre outras causas. Os autores apresentam o caso de um paciente com a cardiopatia de origem congênita 
descoberta aos 67 anos. Paciente assintomático em relação à cardiopatia, a qual foi diagnosticada apenas quando o paciente procurou 
o cardiologista para investigação de dor torácica de características anginosas. Solicitou-se então uma ecocardiografia transtorácica; 
no exame, observou-se uma comunicação entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito, um achado ecocardiográfico que institui o 
diagnóstico do Defeito de Gerbode.

UNITERMOS: Cardiopatia, Comunicação, Defeito de Gerbode.

ABSTRACT

The extremely rare cardiopathy called Gerbode Defect is characterized by a communication between the left ventricle and the right atrium. This defect may 
present congenital or acquired origin secondary to infective endocarditis, thoracic trauma, thoracic surgeries, among other causes. The authors present the case 
of  a patient with congenital heart disease discovered at sixty-seven years of  age. An asymptomatic patient with heart disease was diagnosed only when the 
patient came to the cardiologist for an investigation of  thoracic pain with angina characteristics. A transthoracic echocardiography was then requested, which 
showed a communication between the left ventricle and the right atrium, an echocardiographic finding that establishes the Gerbode Defect diagnosis.

KEYWORDS: Cardiopathy, Communication, Gerbode Defect.
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INTRODUÇÃO

O Defeito de Gerbode é uma comunicação entre o ven-
trículo esquerdo e o átrio direito (VE-AD), que resulta em 
defeitos raros da porção membranosa do septo ventricular 
ao nível de saída do ventrículo esquerdo (1). Tal defeito, na 
maioria dos casos, é de origem congênita, mas pode ocor-
rer de forma adquirida como complicação de endocardite 
infecciosa, infarto do miocárdio, trauma torácico fechado 
ou após cirurgia cardíaca (2).

Apresentamos aqui um paciente de 67 anos com o 
defeito de origem congênita, em que o diagnóstico foi 
instituído devido a um achado ecocardiográfico, exa-
me esse solicitado para esclarecimento de um quadro 
anginoso.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 67 anos, casado, bran-
co, procedente de uma cidade do Meio-Oeste de Santa 
Catarina, vem para consulta cardiológica devido a um 
quadro de angina com critérios clínicos de alto risco. 
Paciente não possuía doenças preexistentes e não fazia 
uso de medicação contínua. Negava tabagismo e etilis-
mo. Paciente referia história de sopro cardíaco de longa 
data, até então não investigado.

Ao exame físico, encontrava-se em bom estado geral, 
lúcido, anictérico, corado, orientado, hidratado, levemente 
dispneico, afebril. À ausculta cardíaca, apresentava ritmo 
regular em dois tempos, com sopro sistólico em borda 
esternal esquerda de +++/++++++, ausculta pulmonar 
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sem alterações. O eletrocardiograma evidenciava ritmo si-
nusal com frequência cardíaca de 70 bpm com alterações 
difusas da repolarização ventricular.

Em virtude do quadro de síndrome coronariana aguda, 
o paciente foi submetido à cineangiocoronariografia, que 
revelou lesão obstrutiva de 95% em terço médio de artéria 
descendente anterior, a qual fora angioplastada.

Posteriormente, solicitou-se um ecocardiograma 
transtorácico, que revelou: função ventricular preservada, 
espessamento valvar aórtico com mínimo refluxo, defeito 
parcial do septo atrioventricular com presença de shunt 
do VE-AD sistodiastólico por pertuito, medindo apro-
ximadamente 2 mm de diâmetro e com gradiente sistó-
lico ventrículo esquerdo-átrio direito máximo estimado 
em 148 mmHg, como demonstra a Figura 1. Mínima co-
municação interventricular subaórtica restritiva, confor-
me representado na Figura 2. Sobrecarga atrial esquer-
da leve estimada ao método biplanar. Ventrículo direito 
de dimensões limítrofes e fração de ejeção preservada.  
Sobrecarga atrial direita e pressão média da artéria pulmo-
nar estimada em 30 mmHg (discretamente aumentada).  
Hipertrofia excêntrica de grau leve.

A partir desse ecocardiograma, foi estabelecido o diag-
nóstico de Defeito de Gerbode, posto que os critérios en-
contrados no exame eram compatíveis com os critérios 
diagnósticos para essa cardiopatia.

Foi realizado também teste ergométrico pós-síndrome 
coronariana aguda, que demonstrou boa capacidade fun-
cional sem sinais eletrocardiográficos de isquemia.

Devido à idade do paciente em questão, ao tamanho do 
defeito e ao grau de repercussão sobre cavidades direitas, 
optou-se pelo tratamento clínico, sem indicação cirúrgica. 
Iniciou-se: AAS 100 mg, Clopidogrel 75 mg, Atenolol 25 
mg e Sinvastatina 40 mg. Além disso, solicitou-se retor-
no periódico semestral do paciente ao cardiologista para 
acompanhamento da cardiopatia isquêmica e repercussão 

do defeito sobre cavidades direitas. Também, orientou-se 
procura imediata ao cardiologista a qualquer manifestação 
de sintomatologia cardiológica.

DISCUSSÃO

No Defeito de Gerbode, a dinâmica cardíaca é altera-
da, uma vez que existe um septo que faz com que o san-
gue oxigenado do ventrículo esquerdo seja desviado para 
o átrio direito (3), ou seja, parte do fluxo que deveria ser 
designado para a circulação sistêmica é conduzido à circu-
lação pulmonar. Quando essa comunicação ventrículo es-
querda-átrio direito for grande, pode ocasionar sobrecarga 
de volume e aumento de câmaras cardíacas (Silbiger et al., 
citados por Otaigbe e Orubide (3)).

A cardiopatia Defeito de Gerbode é extremamente rara, 
correspondendo a menos de 1% das cardiopatias congênitas 
(Wasserman et al., citados por Tidake, Gangurde e Mahajan (4)).

Gerbode descreveu tal defeito como uma derivação 
atrioventricular congênita, originada no septo membrano-
so interventricular com regurgitação no átrio direito por 
meio de um defeito ou fenda no folheto da válvula tricús-
pide (5). Já o defeito adquirido pode ser causado por um 
septo membranoso enfraquecido devido a uma operação 
prévia de substituição valvar, pós-endocardite infecciosa, 
trauma ou infarto agudo do miocárdio (6).

A forma adquirida é mais comum e mais relatada quan-
do comparada com a congênita, tendo em vista que as 
formas congênitas raramente são colhidas e relatadas (7).  
Aliás, a forma adquirida corresponde a 72,7% dos casos 
relatados na base de dados PubMed e tem como etiologias 
principais pós-operatórios e origem infecciosa, enquanto a 
forma congênita ocorre mais em pacientes jovens e asso-
ciada com outra cardiopatia (8).

Além disso, existem dois tipos conhecidos: o direto e o 
indireto, conforme relatam Gerbode et al. (1958). 

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico demonstrando a presença da 
comunicação ventrículo esquerdo-átrio direito

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico demonstrando a comunicação 
interventricular, achado concomitante ao shunt VE-AD
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a) TIPO I: Indireto
O defeito no septo interventricular perimembranoso 

ocasiona um shunt do ventrículo esquerdo para o ventrículo 
direito e por meio da valva tricúspide para o átrio direito. A 
comunicação ocorre abaixo da valva tricúspide (5).

b) TIPO II: Direto 
No caso do Defeito de Gerbode direto ou verdadeiro, 

o sangue no ventrículo esquerdo passa através da pequena 
área do septo membranoso. Essa comunicação ocorre aci-
ma da valva tricúspide e do ventrículo esquerdo (5).

Em ambas as formas de defeitos, o sangue é desviado 
para o átrio direito durante a sístole ventricular, devido à 
diferença de pressão significativa entre ventrículo esquerdo 
e átrio direito durante a sístole. Este jato de sangue no átrio 
direito, muitas vezes, é confundido com o jato de regurgita-
ção tricúspide ou com hipertensão da artéria pulmonar. Se o 
shunt da esquerda para a direita for de grande volume, pode 
levar à sobrecarga de volume e ao aumento de câmaras (4).

Quanto ao quadro clínico dessa patologia, apesar do 
curso clínico da Doença de Gerbode ser semelhante ao da 
comunicação interventricular, pode ser diferenciada pelo 
aparecimento mais precoce da Insuficiência Cardíaca Con-
gestiva na Doença de Gerbode (Riemenscheneider; Moss, 
citado por Tidake; Gangurde; Mahajan (4)). Além da In-
suficiência Congestiva, pode causar também insuficiência 
de crescimento e intolerância ao exercício físico (9). Um 
diagnóstico tardio pode levar inevitavelmente à condição 
de piora do paciente (4). O exame físico sozinho não for-
nece subsídio suficiente para o diagnóstico do Defeito de 
Gerbode; muitas vezes, a única alteração encontrada no 
exame físico é um sopro holossistólico alto ao longo da 
borda esternal esquerda (10).

Quando o diagnóstico da cardiopatia de Gerbode re-
aliza-se tardiamente, leva à piora considerável do quadro 
(4), dado esse que discorda do achado no presente artigo, 
uma vez que o diagnóstico em idade avançada não in-
terferiu no prognóstico do paciente em relação à cardio-
patia, provavelmente por se tratar de um pequeno shunt 
ventrículo esquerdo-átrio direito, através de um pertuito 
medindo 2 mm de diâmetro. Devido a esse fato, o pacien-
te não apresentou sintomatologia de grande repercussão 
cardíaca ou sistêmica.

Quando os defeitos são pequenos, podem ser assinto-
máticos por um longo período de tempo (Selinger et al., 
citados por Somocurcio(11)). Essa afirmação vem ao en-
contro do achado no caso clínico descrito neste artigo, vis-
to que o paciente relatado só foi diagnosticado na sexta 
década de vida por um achado casual da ecocardiografia, 
sendo assintomático em relação à cardiopatia. 

A ecocardiografia transesofágica ou cateterismo cardía-
co são mais precisos no diagnóstico do Defeito de Gerbode 
quando comparados com a ecocardiografia transtorácica 
(8). No caso clínico aqui exposto, o diagnóstico foi defi-
nido com a ecocardiografia transtorácia, já que, por meio 
dela, conseguiu-se diagnosticar o defeito e medir o tamanho 

do pertuito pelo qual havia o shunt, obtendo-se assim uma 
boa avaliação do quadro, o qual forneceu subsídio suficiente 
para iniciar o tratamento e seguimento adequado.

O diagnóstico do Defeito de Gerbode é desafiador, 
ainda mais no contexto de anormalidades coexistentes, 
como um shunt intracardíaco adicional, insuficiência tricús-
pide, hipertensão pulmonar, endocardite infecciosa (8). No 
relato aqui apresentado, além da comunicação ventrículo 
esquerdo-átrio direito, coexistia um outro shunt intraventri-
cular restritivo.

Alguns achados na ecocardiografia podem levar ao 
diagnóstico de Defeito de Gerbode, como: alargamento da 
câmara atrial direita, pressão diastólica final normal na ar-
téria pulmonar e um gradiente de ecocardiograma doppler 
anormalmente elevado (4). No ecocardiograma realizado 
no paciente do estudo aqui apresentado, havia presença de 
sobrecarga atrial direita ocasionada pela presença do per-
tuito do shunt.  Havia também uma pressão média na artéria 
pulmonar discretamente aumentada (30 mmHg), não sen-
do esse dado isolado capaz de configurar o diagnóstico de 
Hipertensão da Artéria Pulmonar.

Além disso, o gradiente sistólico ventrículo esquerdo-
-átrio direito máximo estimado em 148 mmHg serve como 
um dado positivo a ser interpretado quando da evolução 
prognóstica do mesmo. Pode-se inferir que a pressão atrial 
direita seria estimada da seguinte forma (PAS sistêmica do 
paciente subtraída de 148 mmHg – na ausência de patolo-
gia estenótica da válvula aórtica).

Os defeitos assintomáticos, crônicos e pequenos po-
dem ser tratados de forma conservadora (2). No caso des-
crito, o paciente possuía: defeito pequeno e de longa data, 
sendo assintomático em relação à cardiopatia, com pouca 
repercussão sobre cavidades direitas. Analisando o caso 
em questão, foi realizado acompanhamento clínico seria-
do do paciente para avaliação da cardiopatia de Gerbode e 
iniciou-se tratamento farmacológico, devido à cardiopatia 
isquêmica prévia.

CONCLUSÃO

Com o trabalho, conclui-se que a doença, quando dota-
da de defeitos pequenos e com elevados gradientes trans-
-shunt, pode ser geralmente assintomática ou possuir sin-
tomas inespecíficos. Os achados de exame clínico, a não 
ser a presença do sopro sistólico, podem ser inexpressivos, 
com necessidade de realização do ecocardiograma para 
elucidação diagnóstica, podendo iniciar a triagem com exa-
me transtorácico. A ecocardiografia transesofágica e/ou 
3D fica reservada para casos selecionados.
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RELATO DE CASO

Doença de Darier: Caso Clínico

RESUMO

A doença de Darier é uma genodermatose, de herança autossômica dominante e penetrância variável, ocasionada pela mutação do 
gene ATP2A2, que causa perda de adesividade entre as células da epiderme e alterações da queratinização. Alguns casos podem ocor-
rer por mutações. A lesão típica é uma pápula crostosa, graxenta, marrom ou marrom-amarelada. Paciente com história de lesão com 
placas hiperceratósicas e pruriginosas em região cervical, axilas, escápulas há cerca de 12 anos. Relata má aderência ao tratamento 
contínuo. Fez uso recente se amoxicilina com clavulanato por 14 dias devido à infecção bacteriana secundária das lesões. Foi realizada 
biópsia incisional, que evidenciou doença de Darier inicial. Em seguida, foi iniciado tratamento com treinoína 0,1% 1x/noite e dipro-
pionato de betamentasona com gentamicina 2x/dia nas lesões de tórax anterior. Após 30 dias do tratamento, o paciente teve melhora 
significativa na aparência das lesões, com diminuição da hiperceratose e do prurido presente O objetivo deste trabalho é relatar uma 
genodermatose rara, de exuberância clínica e fazer a descrição detalhada do tratamento realizado e a resposta dramática do paciente 
ao uso de retinoides.

UNITERMOS: Doença de Darier, Retinoides, Mutação.

ABSTRACT

Darier's disease is a genodermatosis with an autosomal dominant inheritance and variable penetrance, caused by the mutation of  the ATP2A2 gene, which 
causes loss of  adhesiveness between epidermal cells and changes in keratinization. Some cases may occur through mutations 4,5. The typical lesion is a crusty, 
greasy, brown or yellowish-brown papule. Patient with a history of  injury with hyperkeratotic and pruritic plaques in the cervical region, axillae, scapulae 
for about 12 years. Reports poor adherence to continuous treatment. Has recently used amoxicillin with clavulanate for 14 days due to secondary bacterial 
infection of  the lesions. An incisional biopsy was performed, which revealed early Darier's disease, then started treatment with 0.1% tretinoin 1x/night and 
betamethasone dipropionate with gentamicin 2x/day in anterior chest lesions. After 30 days of  treatment, the patient had a significant improvement in the 
appearance of  the lesions, with a decrease in hyperkeratosis and pruritus. The aim of  this study is to report a rare genodermatosis of  clinical exuberance and 
to perform a detailed description of  the treatment performed and the patient's dramatic response to the use of  retinoids.

KEYWORDS: Darier’s Disease, Retinoids, Mutation.

Darier’s disease: Clinical case
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INTRODUÇÃO

A Doença de Darier é uma genodermatose, de heran-
ça autossômica dominante e penetrância variável, ocasio-
nada pela mutação do gene ATP2A2, que causa perda de 
adesividade entre as células da epiderme e alterações da 
queratinização (1,4). Alguns casos podem ocorrer por mu-

tações (4,5). A lesão típica é uma pápula crostosa, graxenta, 
marrom ou marrom-amarelada. A crosta, ao ser removi-
da, pode apresentar um orifício central em forma de fu-
nil. A coalescência das pápulas produz placas verrucosas 
irregulares ou massas papilomatosas, as quais nas flexuras 
tornam-se vegetantes e feridas (2). A doença se caracteriza 
por pápulas hiperceratóticas de coloração amarelo-amar-
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ronzado ao redor dos pelos ou forma grandes placas con-
fluentes e crostosas, com predileção por áreas seborreicas, 
dorso das mãos, unhas e mucosas (3). 

O objetivo deste trabalho é relatar uma genodermatose 
rara, de exuberância clínica e fazer a descrição detalhada do 
tratamento realizado e a resposta dramática do paciente ao 
uso de retinoides. 

RELATO DE CASO

Paciente com história de lesão com placas hipercera-
tósicas e pruriginosas em região cervical, axilas, escápulas 

há cerca de 12 anos (Figuras 1 e 2).  Relata má aderência 
ao tratamento contínuo. Fez uso recente de amoxicilina 
com clavulanato por 14 dias devido à infecção bacteriana 
secundária das lesões. Nega comorbidades e uso de me-
dicações contínuas. Sem história familiar para a doença 
de base. Foi realizada biópsia incisional e, após, iniciado 
tratamento com treinoína 0,1% 1x/noite e dipropionato 
de betamentasona com gentaminicina 2x/dia nas lesões de 
tórax anterior. Após 30 dias do tratamento, o paciente teve 
melhora significativa da aparência das lesões, com diminui-
ção da hiperceratose e do prurido presente (Figuras 3 e 4). 
Trouxe exames: VDRL (20/06/2016) não reagente e teste 

Figura 1. Pré-tratamento – Lesões em pápulas hiperceratórias em 
região esternal pré-tratamento

Figura 2. Pré-tratamento – Pápulas hiperceratóticas em região cervical 
posterior e interescapular

Figura 3. Pós-tratamento – Melhora da aparência das lesões com 
quase desaparecimento das lesões cutâneas

Figura 4. Pós-tratamento – Melhora quase total das lesões cervicais
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rápido para sífilis não reagente. A biópsia foi compatível 
com doença de Darier, em que foi iniciado tratamento com 
acitretin 25 mg 1x/dia e manutenção de treinoína 0,1%, 1x 
ao dia nas lesões hiperceratóticas, com resposta satisfatória 
e desaparecimento das lesões.

DISCUSSÃO 

A doença de Darier é uma genodermatose autossômi-
ca dominante, porém, casos sem história familiar podem 
ocorrer. Também existem várias variantes clínicas menos 
frequentes: hipertrófica, vesiculobolhosa, hipopigmentada 
e a variante comedônica (6). O uso de etretinato na dose de 
1mg/kg/dia evidencia excelente resultado na maioria dos 
pacientes (7). No nosso estudo, o uso de tretinoína tópica 
auxiliou na diminuição das crostas e da hiperceratose. O 
uso de dipropionato de betametasona com gentamicina 
em pomada ocasionou melhora do prurido e, também, o 
controle eritema, que estava associado a uma infecção bac-
teriana secundária devido ao ato da coçadura.

O tratamento para doença de Darier pode ser de difícil 
controle em quadros sistêmicos, porém doenças mais lo-
calizadas tendem a responder satisfatoriamente bem tanto 
ao tratamento oral quanto ao sistêmico. Alguns serviços 
optam pela associação de vitamina A oral com retinoi-
de sistêmico para casos mais exuberantes ou retinoides 
tópicos e hidratação cutânea com vaselina para casos em 
que as lesões são mais isoladas (7). Outro estudo em lesões 
mucosas evidencia que o tratamento tópico de tretinoína 
associado com 0,05% com lactato de amônio a 12% apre-
sentou boa resposta estética e pode ser considerado uma 
outra alternativa de tratamento (8).

CONCLUSÃO

Percebe-se que o uso de tretinoína tópica ajudou na 
diminuição das crostas das lesões, e o uso de dipropionato 

de betametasona com gentamicina em pomada teve me-
lhora do prurido e, também, no controle das crostas e do 
eritema das lesões.  Após resultado dos exames, com fun-
ções hepática e renal normais, podemos iniciar tratamento 
oral com retinoide em dose baixa, a fim de obter melhor 
controle sobre a doença.
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RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO

A Doença de Darier (DD) é uma doença autossômica 
dominante rara, com acometimento dermatológico e as-
sociada a disfunções neuropsiquiátricas, com prevalência 
estimada de 1:50000 (1). A manifestação cutânea envolve 
o desenvolvimento de pápulas queratóticas no tronco, na 
face e nas dobras corporais que tendem a evoluir como pla-
cas grandes, crostosas, confluentes e pruriginosas ou pode 

Doença de Darier: Um desafio diagnóstico e terapêutico

Jean Paulo Veronese de Souza1, Fábio Cunha de Andrade2, Guilherme Ladwig Tejada1

RESUMO

A Doença de Darier (DD) é uma genodermatose, autossômica dominante, rara, com acometimento dermatológico associado a dis-
funções neuropsiquiátricas. As lesões cutâneas se traduzem em pápulas queratóticas no tronco, na face e nas dobras corporais, que 
tendem a evoluir como placas grandes, crostosas, confluentes e pruriginosas. Estudos indicam a associação da DD com transtorno 
do humor bipolar, psicose afetiva, depressão maior, ideação e comportamento suicida, além de epilepsia. Trata-se de uma patologia 
com alta morbidade, associada à sua piora progressiva com o envelhecimento e de instalação, principalmente, em adultos jovens. Este 
trabalho traz à luz o caso de um paciente do sexo masculino, de 43 anos, com tais lesões desde a infância, associadas a um quadro de 
epilepsia, tratado com retinoide sistêmico, antibioticoterapia para infecções secundárias, corticoterapia tópica e anticonvulsivantes. 
Discute-se, por fim, o desafio do manejo de uma doença estigmatizante e socialmente impactante como essa dentro do contexto do 
sistema de saúde pública e da necessidade de um trabalho transdisciplinar, que possa melhor suprir as necessidades do paciente na 
tentativa de garantir-lhe melhor qualidade de vida. 

UNITERMOS: Doença de Darier, Genodermatose, Transdisciplinaridade.

ABSTRACT

Darier's disease (DD) is a rare autosomal dominant genodermatosis with dermatological involvement associated with neuropsychiatric disorders. Cutaneous 
lesions translate into keratotic papules on the trunk, face and body folds that tend to evolve as large, crusty, confluent, and pruriginous plaques. Studies indicate 
the association of  DD with bipolar disorder, affective psychosis, major depression, suicidal ideation and behavior, and epilepsy. It is a disorder with high 
morbidity, associated with its progressive worsening with aging and installation mainly in young adults. This work brings to light the case of  a 43-year-old 
male patient with such lesions from childhood, associated with epilepsy treated with systemic retinoid, antibiotic therapy for secondary infections, topical cortico-
steroids and anticonvulsants. Finally, we discuss the challenge of  managing a stigmatizing and socially impacting disease such as this within the context of  the 
public health system and the need for a transdisciplinary work that can best meet the needs of  the patient in an attempt to guarantee it better quality of  life.

KEYWORDS: Darier’s Disease, Genodermatosis, Transdisciplinarity.

Darier’s disease: A diagnostic and therapeutic challenge
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estar localizada em 1 ou 2 segmentos corporais (geralmen-
te, as mãos). Classicamente, apresenta piora após fricção, 
calor, exposição à luz solar e processos infecciosos. Apesar 
de lesões bem características, trata-se de uma doença de di-
fícil diagnóstico – o que, muitas vezes, retarda a identifica-
ção e o tratamento da enfermidade –, não se abrindo mão 
da histologia para firmar o diagnóstico. Ao exame anato-
mopatológico, caracteriza-se pela perda da adesão celular 
(acantólise), com consequente formação de fendas supra-
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basais, além de queratinização anormal precoce e presença 
de queratinócitos arredondados. 

Estudos indicam a associação da DD com alterações 
neuropsiquiátricas como o transtorno do humor bipolar, 
psicose afetiva, depressão maior, ideação e comportamen-
to suicida, além de epilepsia (2).

A fisiopatologia da DD envolve a mutação do gene 
ATP2A2, decodificadora da bomba Cálcio2+ ATPase 2 
(SERCA2). Sabe-se que a SERCA2 é responsável pelo 
fluxo do íon Cálcio do citosol para o retículo endoplas-
mático e que sua disfunção leva a alterações na sinalização 
celular, síntese, montagem e transporte de componentes 
desmossômicos (3).

A DD é uma doença de acometimento dermatológico e 
neuropsiquiátrico com potencial de morbidade elevado, as-
sociado à sua piora progressiva com o envelhecimento e por 
instalar-se, principalmente, em adultos jovens. Este trabalho 
objetiva relatar o caso de um homem de 43 anos com diag-
nóstico de DD, realizado no Hospital Universitário Miguel 
Riet Correa Jr. (HU FURG), na cidade de Rio Grande/RS.

RELATO DE CASO

Paciente masculino, 43 anos, branco, natural da cida-
de de Bagé/RS, vem ao serviço de Dermatologia do HU 
FURG, com queixa de lesões cutâneas iniciadas aos 12 
anos, pruriginosas, mais intensas no verão, com piora após 
início do uso de cadeira de rodas há 7 anos por sequela de 
meningite (SIC). Refere que outros familiares apresentam 
o mesmo padrão de lesão cutânea. Ao exame físico, obser-
vam-se pápulas e placas de padrão eritematocrostoso, des-
camativo, de coloração eritemato-acastanhada na face e no 
tronco. Traz biópsia de pele realizada em 2007, demons-
trando pele com hiperceratose, acantólise, proliferação pa-
pilar compatíveis com doença de Darier. Após avaliação 
laboratorial, inicia o tratamento com Acitretina 25mg em 
dias alternados, associada à loção de eritromicina 4% e va-
lerato de betametasona 0,025% 2 vezes ao dia por 10 dias 
e, após, 1 vez ao dia, apresentando melhora significativa 
das lesões cutâneas, associado a tratamento com cefalexina 
500mg de 6/6 horas por 14 dias. O paciente é avaliado por 
neurologista por recorrência de quadros convulsivos, ini-
ciando tratamento com Fenobarbital e Fenitoína.

DISCUSSÃO

A DD é uma genodermatose de caráter autossômico 
dominante, com expressão variável e alto grau de pene-
trância (4). Seu diagnóstico é sugerido frente à presença 
de pápulas e placas eritemato-acastanhadas em região de 
tronco e face, com surgimento na infância e padrão de aco-
metimento familiar. Na avaliação histopatológica, caracte-
riza-se por acantólise, fendas suprabasais e queratinócitos 
arredondados. O tratamento baseado em manejo não far-
macológico inclui medidas como fotoproteção, hidratação 

cutânea, evitar exposição solar e temperaturas elevadas, en-
quanto se pode lançar mão de tratamento farmacológico 
tópico e sistêmico. 

No tratamento tópico, a monoterapia com corticoes-
teroides não se mostra tão efetiva quanto a associação 
desses com os retinoides, mais comumente tazaroteno e 
adapaleno (5-6). Há relatos do uso de 5-fluoracil como 
droga inicial em pacientes com doença localizada, com 
bom controle nas primeiras semanas, porém sem resposta 
sustentada (7). 

O uso de tacacitol loção associado à fotoproteção em 
áreas fotoexpostas apresentou boa resposta em um caso 
refratário à abordagem inicial com retinoides e corticoes-
teroides (8). Há ainda relatos de sucesso terapêutico com 
pimecrolimus tópico (9) e diclofenaco sódico 0,3% gel duas 
vezes ao dia, com boa resposta em 3 meses, porém com 
relato de recorrência das lesões após sua suspensão (9). 

O tratamento sistêmico com melhor resposta sustenta-
da descrita envolve o uso de retinoides (acitretina 0,6mg/
kg/dia, isotretinoina 0,5-1mg/kg/dia, etretinato, alitreti-
noina) (11-14), inibidores da Cicloxigenase 2 (Celecoxibe) 
(15) e doxiciclina por sua ação anticolagenase por inibição 
da matriz de metaloproteinases (16). 

Relatos de casos recentes com segmentos entre 12 e 15 
meses em pacientes jovens refratários ao uso da terapia-
-padrão (baseada na corticoterapia tópica, isotretinoína ou 
acitretina sistêmica e antibioticoterapia) apontam para uma 
nova droga, cujo risco teratogênico e repercussões labo-
ratoriais com o uso em longo prazo comuns aos retinoi-
des – como hipercolesterolemia e lipoproteinemia – não 
foram observados: a alitretinoína. Recentemente, foram 
publicados 6 relatos com resultados positivos no manejo 
de pacientes refratários com esta droga e apenas uma em 
negativa. O manejo fino da droga requereu acompanha-
mento, e doses iniciais de 210mg/semana puderam ser 
reduzidas a menos da metade com controle das lesões e 
manutenção da melhora do quadro. Tal melhora se deve ao 
fato do caráter pan-agonista deste retinoide, que contribui 
para seus efeitos antiproliferativos e imuno-moduladores 
nos queratinócitos. Essa característica aponta para o fato 
da alitretinoína ser um retinoide em que há essa melhora da 
resposta em casos refratários, fortalecendo-a como trata-
mento alternativo, não dispensando maiores estudos sobre  
a aplicação da droga (17).

Como opção aos casos localizados da genodermatose, 
são descritas dermoabrasão, abrasão a laser e fototerapia 
(9), todas com o inconveniente da possibilidade de hiper-
cromia ou cicatrizes após seu uso.

Como é frequente a associação com infecções cutâneas 
virais e bacterianas, deve-se recorrer ao tratamento com 
aciclovir e agentes antibióticos para controle e até mesmo 
profilaxia dessas complicações. Nos casos de associação 
com quadros neuropsiquiátricos, outros especialistas de-
vem ser consultados para o correto tratamento.

A escolha do tratamento envolve a gravidade e extensão 
do quadro, controle laboratorial com provas de função he-
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pática, medular e renal, além da condição de aquisição do 
agente terapêutico pelo paciente.

No caso relatado, observou-se melhora significativa 
do quadro após uso de retinoide sistêmico, loção cutânea, 
bem como antibioticoterapia, sem intercorrências duran-
te o tratamento.

CONCLUSÃO

Relatamos o caso de paciente com doença de Darier 
com acometimento cutâneo e quadro de convulsões tô-
nico-clônicas, tratado com Acitretina 25mg/dia, loção de 
eritromicina 4% e valerato de betametasona 0,025%, além 
de tratamento com cefalexina para infecção cutânea, feno-
barbital e fenitoína. É importante que se tenha em mente a 
complexidade do caso no manejo do paciente que extrapo-
la a questão do tratamento farmacológico, que é interposta 
nos livros, pois há, sem dúvidas, um impasse ainda vigente 
no custo e aquisição dos retinoides sistêmicos via Sistema 
Único de Saúde (SUS) para alguns serviços da rede públi-
ca, o que interfere no processo saúde-doença do indivíduo, 
impactando diretamente na sua qualidade de vida. Além 
disso, por se tratar de uma doença estigmatizante pelas le-
sões que impõe, e de difícil reconhecimento e diagnóstico, 
é inquestionável a necessidade de que o médico assistente 
possa dispor de um arsenal terapêutico e de redes de apoio 
que articulem e possibilitem o melhor desfecho para cada 
paciente, dentro de uma perspectiva transdisciplinar, a qual 
inclua profissionais de várias áreas, como dermatologia, 
neurologia, psiquiatria, psicologia, serviço social e enfer-
magem. Portanto, trata-se de um desafio o bem-estar dos 
pacientes com esta afecção, cujo êxito reside no manejo 
fino do doente (e não da doença!), que oscila entre perío-
dos de maior e menor atividade e suas complicações, mas 
que, através de uma medicina personalizada, tem como re-
sultado final a melhora da qualidade de vida e das relações 
interpessoais que o paciente dispõe.
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RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO

A terapia antituberculosa com rifampicina, isoniazida, 
pirazinamida e etambutol é muito efetiva, porém as 3 pri-
meiras drogas são hepatotóxicas (1). Apesar de haver relato 
de lesão hepática induzida por pirazinamida, a adição desta 
ao esquema com rifampicina e isoniazida não aumenta a 
incidência (2). São alguns fatores de risco para a toxicidade 
hepática: idade avançada, doença hepática preexistente, he-
patite B, hipoalbuminemia e HIV (1). O quadro pode variar 
desde um aumento transitório assintomático das transami-
nases a insuficiência hepática aguda grave (2).

RELATO DE CASO

J. R. B., sexo masculino, 63 anos, casado, natural e proce-
dente de Uberaba/MG, pedreiro, previamente hipertenso  

Hepatotoxicidade severa assintomática associada  
ao tratamento para tuberculose

RESUMO

A terapia antituberculosa é muito efetiva, porém rifampicina, isoniazida e pirazinamida são hepatotóxicas, podendo causar desde al-
terações assintomáticas até insuficiência hepática aguda grave, tendo esta, felizmente, um pequeno número de casos. Relata-se aqui o 
caso de um paciente de 63 anos, com hepatotoxicidade severa, assintomático, que, após a suspensão das drogas, apresentou resolução 
do quadro e, posteriormente, com a reintrodução das mesmas, uma a uma, não apresentou mais alterações hepáticas.

UNITERMOS: Hepatotoxicidade, Tuberculose, Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida.

ABSTRACT

Antituberculosis therapy is very effective, but rifampicin, isoniazid, and pyrazinamide are hepatotoxic and may have a range of  consequences, from asymp-
tomatic changes to severe acute liver failure, the latter, fortunately, in a small number of  cases. Here we report the case of  a 63-year-old patient with severe 
asymptomatic hepatotoxicity, whose condition was resolved after drug discontinuance, and later, with one-to-one reintroduction of  medication, showed no 
hepatic alterations.

KEYWORDS: Hepatotoxicity, Tuberculosis, Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide.

Severe asymptomatic hepatotoxicity associated with treatment for tuberculosis

Luiz Fernando Correia e Silva1
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e ex-tabagista, com história de tosse seca associada à aste-
nia, perda ponderal de 20 kg e febre baixa diária, com início 
há cerca de 3 meses. As primeiras amostras de escarro para 
BAAR foram negativas, e ele foi internado para investiga-
ção diagnóstica, tendo sido feito o diagnóstico de tuber-
culose pela pesquisa de BAAR no lavado bronco-alveolar. 
Iniciou-se, então, o tratamento com o esquema RIPE.

Após 10 dias de tratamento, o paciente mantinha-se as-
sintomático, mas os exames mostraram grande aumento 
nos valores das aminotransferases, com AST – 556,3 U/L 
e ALT – 840,6 U/L (valores da internação: AST – 17,4 
U/L e ALT – 28,7 U/L) e da gama GT – 192,80 U/L 
(anterior: 23,9 U/L), sem alteração nas bilirrubinas e na 
fosfatase alcalina. O tratamento foi, então, suspenso con-
forme protocolo (3).

Cinco dias após a suspensão da medicação, houve con-
siderável queda do nível das enzimas (AST – 51,3 U/L e 
ALT – 421,2 U/L), e a Rifampicina foi reintroduzida iso-
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ladamente. Passados mais 4 dias, e ainda mantendo-se a 
queda, acrescentou-se Isoniazida ao tratamento. 

Já com 4 dias de terapia dupla, e quase total normaliza-
ção das enzimas, o tratamento quádruplo foi novamente 
introduzido. Foi dada alta hospitalar e, após 4 dias, foi aten-
dido no ambulatório, com os marcadores de lesão hepática 
já nos níveis normais, AST – 22,3 U/L e ALT – 49,5 U/L.

Resolvido o quadro e já retomada a terapia-padrão, o 
paciente foi encaminhado para a unidade de saúde respon-
sável pelo acompanhamento dos pacientes em tratamento 
para tuberculose na cidade de Uberaba.

REVISÃO DA LITERATURA

O aumento assintomático das aminotransferases pode 
ocorrer em mais de 20% dos pacientes durante os primeiros 
meses de tratamento, retornando aos valores normais pos-
teriormente, sem necessidade de suspensão da terapia (4). 
Somente deve ser suspenso o tratamento se houver aumen-
to de ALT/AST maior do que 3 vezes o limite superior da 
normalidade (LSN), acompanhado de sintomas ou aumen-
to maior do que 5 vezes, com ou sem sintomas, ou presen-
ça de icterícia ou, ainda, aumento de fosfatase alcalina (3). 
Outra forma de se classificar a hepatotoxicidade é em graus, 
considerando-se elevação da ALT acima do LSN, a saber: 
grau I (mínima) – < 2,5 vezes, II (mínima) – 2,5 a 5 vezes, 
III (moderada) – 5 a 10 vezes e IV (severa) – > 10 vezes (5).

A reintrodução deve ser feita quando o nível das ami-
nostransferases for menor do que 2 vezes o LSN. Os medi-
camentos devem ser reintroduzidos um a um, iniciando-se 
pela rifampicina (com ou sem etambutol). Não havendo 
aumento das enzimas 3 a 7 dias após, acrescentar a iso-
niazida. Depois de uma semana, não ocorrendo aumento, 
reiniciar a pirazinamida. Caso os sintomas reapareçam ou 
novamente haja aumento das aminotransferases, suspender 
o último medicamento adicionado (3).

Na casuística de Coca (2009), 9,1% dos pacientes sem 
infecção concomitante pelo HIV apresentaram elevação 
da ALT 3 vezes ou mais acima do LSN (5). Dos 156 pa-
cientes analisados por Lima (2009), 27% desenvolveram 
hepatotoxicidade, e a média da ALT foi de 277,7 U/L e 
da AST, 353,4 U/L (6). Já Shang (2011) evidenciou altera-
ção de AST e ALT em cerca de 4% de um total de 4.304 
pacientes, sendo que apenas 0,9% com elevação maior do 
que 5 vezes o LSN (7), e Oliveira (2012) relatou 5 casos de 
hepatite induzida pelos tuberlostáticos, todos necessitando 
de transplante hepático (2).

CONCLUSÃO

O tratamento da tuberculose no Brasil é feito em regi-
me ambulatorial, sendo indicada a internação apenas em 

casos específicos. O paciente deve ser orientado quanto à 
possibilidade de efeitos colaterais, e exames laboratoriais 
(hemograma, função renal e hepática)  devem ser realiza-
dos mensalmente se houver suspeita de efeitos adversos ou 
o paciente apresentar risco para desenvolvê-los (8). Com 
esse cuidado maior para com os pacientes, tenta-se evitar o 
abandono do tratamento e, principalmente, iatrogenias, as 
quais podem ser catastróficas.
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ARTIGO DE REVISÃO

Revisão sistemática da fisioterapia pélvica para os  
comprometimentos urinários de crianças com mielomeningocele

RESUMO

Introdução: A mielomenigocele é uma malformação congênita da coluna vertebral, apresentando um defeito de fechamento do tubo 
neural, também chamada de espinha bífida aberta. É a mais frequente e mais grave das mielodisplasias, sendo a mielomeningocele 
lombossacral o tipo mais comum, ocorrendo em 80% dos casos. Estudos diversos mostram que 85% a 90% dos neonatos com mie-
lodisplasia apresentam bexiga neuropática, representando um número significativo de pacientes a serem tratados pela Fisioterapia. 
Objetivo: Realizar uma revisão sistemática sobre o tratamento da Fisioterapia Pélvica para crianças com mielomeningocele com com-
prometimento urinário. Métodos: A busca foi conduzida em bancos de dados computadorizados, como Medline, Fisiátrica, PEDro, 
Google Acadêmico e Scielo, para identificar os artigos científicos, em português e inglês, relevantes para a presente pesquisa. Foram 
incluídos os estudos clínicos que abordaram o tratamento fisioterapêutico de eletroestimulação e biofeedback para disfunção urinária 
em crianças com mielomeningocele. As palavras-chave usadas na busca foram: Bexiga neurogênica, disfunção urológica infantil, tra-
tamento fisioterapêutico e mielomeningocele. Resultados: Essa revisão demonstrou que as técnicas de tratamento fisioterapêutico 
para disfunção miccional infantil em pacientes com mielomeningocele, como a eletroestimulação e o biofeedback, associadas à terapia 
comportamental, são as mais usadas, não existindo, no entanto, consenso na literatura sobre a técnica mais adequada e mesmo sobre a 
eficácia em particular de cada uma. Conclusão: Os tratamentos fisioterapêuticos analisados para disfunção miccional infantil em pa-
cientes com mielomeningocele se mostraram eficazes, contribuindo para a sobrevida destes pacientes e para a melhoria da qualidade 
de vida. Porém, mais estudos especificando as técnicas tornam-se necessários.

UNITERMOS: Mielomeningocele, Fisioterapia, Crianças.

ABSTRACT

Introduction: Myelomeningocele is a congenital malformation of  the spine, presenting a neural tube defect, also called an open spina bifida. It is the most frequent 
and most serious of  myelodysplasias, with lumbosacral myelomeningocele the most common type, occurring in 80% of  cases. Several studies show that 85- 90% of  
neonates with myelodysplasia present neuropathic bladder, representing a significant number of  patients to be treated by Physiotherapy. Aim: To perform a systematic 
review of  the treatment of  Pelvic Physiotherapy for children with myelomeningocele with urinary impairment. Methods: The search was carried out in computerized 
databases, such as Medline, Fisiátrica, PEDro, Google Acadêmico and Scielo, to identify scientific articles in Portuguese and English, relevant to the present research. 
We included clinical studies that addressed the physiotherapeutic treatment of  electrostimulation and biofeedback for urinary dysfunction in children with myelomeningo-
cele. The keywords used in the search were: Neurogenic bladder, pediatric urologic dysfunction, physiotherapeutic treatment and myelomeningocele. Results: This review 
showed that the techniques of  physiotherapeutic treatment for micturition dysfunction in children with myelomeningocele, such as electrostimulation and biofeedback, 
combined with behavioral therapy, are the most used. However, there is no consensus in the literature on the most appropriate technique, and even on the particular 
effectiveness of  each. Conclusion: The physiotherapeutic treatments analyzed for dysfunctional micturition in children with myelomeningocele proved to be effective, 
contributing to the survival of  these patients and improvement of  quality of  life. Nevertheless, further studies specifying the techniques are needed.

KEYWORDS: Myelomeningocele, Physiotherapy, Children.
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INTRODUÇÃO 

A mielomeningocele é um tipo de defeito de fechamen-
to do tubo neural, onde o tubo fica exposto, sem cobertura 
de tecido cutâneo, envolvido por um tecido meníngeo que 
também apresenta má formação e contém líquido liquóri-
co. Também chamada de espinha bífida, representa o defei-
to congênito mais comum do sistema nervoso central (1). 
É uma patologia comum, representando a segunda maior 
causa de deficiências motoras em crianças. Apesar de ter a 
etiologia desconhecida, estudos recentes têm evidenciado 
que a mielomeningocele decorre de fatores genéticos, am-
bientais e de nutrição (2,3).

As consequências clínicas do problema variam em ra-
zão da localização e do grau de extensão da medula espi-
nhal, mas estudos mostram que as principais patologias de-
correntes da doença são comprometimento motor, trófico, 
sensitivo e alterações urológicas graves, como incontinên-
cia dos esfíncteres da bexiga (3,4). A grande maioria dos 
pacientes com lesões lombossacrais apresenta incontinên-
cia urinária paradoxal ou por transbordamento, que signi-
fica que a bexiga jamais se esvazia completamente: a urina 
‘goteja’ quando do seu enchimento, faltando à criança a 
sensação de plenitude, uma vez que a bexiga desnervada 
não fornece nenhum feedback sensitivo (5).

O tratamento para a disfunção miccional em crian-
ças com mielomeningocele envolve, além da abordagem 
farmacológica, a abordagem comportamental e fisiote-
rapêutica (a partir de tratamentos com eletroestimula-
ção e biofeedback), a qual tem um papel importante no 
tratamento de disfunção urológica, pois representa uma 
abordagem minimamente invasiva e praticamente sem 
nenhum efeito adverso (6).

Todavia, ainda não está clara na literatura a eficácia da 
fisioterapia pélvica no tratamento dos comprometimentos 
urinários e anorretais deste tipo de paciente, nem os proce-
dimentos cinesiológico-funcionais mais comumente utiliza-
dos neste tipo particular de tratamento conservador para as 
crianças vitimadas pela mielomeningocele. Neste ínterim, o 
presente estudo foi construído sob a forma de revisão siste-
mática para a resposta dessas questões em particular.

MÉTODOS

Foram revisadas sistematicamente as bases de dados 
Medline, Fisiátrica, PEDRo, Scielo e Google Acadêmico a 
partir dos termos primários: bexiga neurogênica, tratamen-
to fisioterapêutico e mielomeningocele, bem como suas va-
riantes em inglês e dos termos secundários: crianças com 
espinha bífida, disfunção urinária em mielomeningocele e 
fisioterapia pélvica em mielodisplasia. Foram incluídos en-
saios clínicos que abordaram o tratamento fisioterapêutico 
para disfunção da bexiga em crianças com mielomeningo-
cele, excluindo-se estudos duplicados nas bases de dados e 
pesquisas em animais.

Os artigos resultantes foram organizados por autor, 
ano, população, técnicas fisioterapêuticas utilizadas e resul-
tado do tratamento (Tabela 1).

RESULTADOS 

As buscas retornaram 139 artigos para a base Medline, 
5 para a Fisiátrica, 3 para PEDro, 1 para Scielo e 2 para 
Google Acadêmico (150 artigos), dos quais foram incluí-
dos, respectivamente, 5 da Medline (134 artigos excluídos 
por não abordarem a disfunção urinária em crianças com 
mielomeningocele), 0 da Fisiátrica (5 artigos excluídos por 
não abordar disfunção urinária em mielomeningocele), 1 
PEDro (2 artigos eram repetidos com outras bases de da-
dos), 1 Scielo e 0 artigo para Google Acadêmico (2 por não 
serem ensaios clínicos). Portanto, 143 artigos foram excluí-
dos, resultando em um total de 7 artigos, sobre os quais foi 
erigida a presente revisão (Tabela 1). 

Um trabalho nos EUA avaliou 12 crianças com pro-
blemas de continência fecal decorrentes da mielomeningo-
cele. Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente para 
receber o tratamento convencional ou em conjunto com o 
biofeedback. As crianças realizaram sessões de biofeedba-
ck durante 21 dias, e as funções manométricas anorretais 
foram avaliadas antes e depois do tratamento (foram feitos 
exames manométricos para avaliar e quantificar as pressões 
dos esfíncteres anais, músculos responsáveis pela conti-
nência), 6 e 12 meses mais tarde. O biofeedback não se 
mostrou eficaz na melhora do aperto renal, na sensação 
retal ou na continência do soro fisiológico retal infundido. 
Contudo, 40% dos pacientes do grupo que recebeu sessões 
de biofeedback melhoraram a frequência de sujidade em 
até 75% (7).

Um estudo nos EUA avaliou 29 crianças com mielo-
meningocele lombar ou sacral que apresentavam alteração 
urológica. A finalidade do estudo foi melhorar a continên-
cia urinária e fecal da população estudada. As crianças fo-
ram submetidas à estimulação elétrica terapêutica durante 9 
meses, pelos pais, durante o sono. Um estimulador comer-
cialmente disponível com um circuito de detecção de segu-
rança e dois conjuntos de eletrodos foram colocados sobre 
a pele das crianças pelos pais na hora de dormir e removi-
dos na parte da manhã, por eletroestimulação transcutânea 
parassacral. O tratamento foi realizado em seis noites por 
semana, e os eletrodos foram postos alternadamente no 
lado esquerdo e direito de cada criança. O dispositivo foi 
colocado no bolso ou pochete para evitar emaranhado nos 
fios durante o sono. A avaliação foi feita por meio de testes 
urodinâmicos, através de cistometria (medição da pressão 
e capacidade da bexiga para estudo de seu mecanismo neu-
romuscular). O perfil da pressão uretral foi avaliado quan-
do a bexiga cheia foi drenada através de uma porta após a 
cistometrografia. Urodinâmica, uretrocistografia miccional 
e ultrassom renal foram repetidos em 6 meses, e todos os 
parâmetros basais foram reavaliados em 12 meses. Como 
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Autor/Ano Objetivos Metodologia Resultados Conclusão Tipo deTTO

Loening-Baucke V, 
Desch G, H Wol-
raich

Ano/1988

Avaliar a eficácia 
do biofeedback 
em crianças com 
mielomeningocele e 
incontinência fecal 
decorrente

Ensaio clínico com 
12 pacientes

3 de oito pacientes do grupo 
que recebeu sessões de 
biofeedback tiveram melhora 
na continência fecal

Melhora de 75% na  
frequência de sujidade  
12 meses mais tarde

Biofeedback

Balcom AH; Wia-
trak M; Biefeld T; 
Rauen K; Lan-
genstroer P.

Ano/1997

Estudar pacientes 
crianças com mielo-
meningocele subme-
tidas à eletroestimu-
lação transcutânea

Estudo com 29 
crianças com mielo-
meningocele lombar 
ou sacral que apre-
sentavam alteração 
urológica

Melhora da continência 
urinária e intestinal, além de 
melhora na percepção da 
sensibilidade vesical após 
eletroestimulação transcutâ-
nea com eletrodos aplicados 
nos glúteos.

A eletroestimulação trans-
cutânea parassacral parece 
aumentar significativamente 
a capacidade da bexiga, 
com melhora na sensação 
de plenitude pélvica.

Melhora na continência 
urinária e fecal.

Eletroestimu-
lação paras-
sacral

Kajbafzadeh 
A-M; Sharifi-Rad 
L; Baradaran N; 
Nejat F.

Ano/2009

Avaliar a segurança 
e eficácia da eletro-
estimulação transcu-
tânea interferencial 
(IF) sobre sintomas 
miccionais e urodi-
nâmica variáveis em 
crianças com mielo-
meningocele

Estudo randomizado 
controlado envolven-
do 30 crianças com 
mielomeningocele 
com hiperatividade 
detrusora submetidas 
a TENS interferencial 
versus sham.

18 sessões (3 a cada 
semana)

Durante 6 meses

No grupo de tratamento, 
78% dos pacientes ganha-
ram continência imediata-
mente após a terapia.

60% tinham continência per-
sistente durante 6 meses.

Houve redução da pressão 
detrusora e melhora da 
complacência.

Este estudo demonstrou 
que a terapia não invasiva 
IF é eficaz na melhoria dos 
sintomas miccionais,  
incluindo incontinência e 
UDS parâmetros de crian-
ças com mielomeningocele.

TENS interferencial parece 
ser efetiva na melhora da 
incontinência e dos parâme-
tros urodinâmicos.

Eletroestimu-
lação transcu-
tânea interfe-
rencial-IF

Kajbafzadeh A-M; 
Sharifi-Rad L; 
Dianat S. 

Ano/2010

Investigar a eficácia 
da estimulação elétri-
ca transcutânea fun-
cional (FES) sobre 
sintomas miccionais 
em crianças com 
mielomeningocele 
(MMC) que sofrem 
de incontinência uri-
nária neuropática.

Estudo com 12 crian-
ças (6 meninos e 6 
meninas) com mie-
lomeningocele com 
incontinência urinária 
de moderada a grave.

A idade média das 
crianças foi de 5,04 
(variação: 3-11) anos

Houve melhora na continên-
cia em 75% das crianças, 
sendo que o restante não 
apresentou resposta. A CCM 
média aumentou de 155 
para 200mL.

O estudo concluiu que esta 
modalidade é efetiva, sem 
efeitos adversos considerá-
veis, sua aplicação é pouco 
invasiva e bem tolerada 
pelas crianças com mielo-
meningocele.

TENS paras-
sacral

Barroso Jr., Ubi-
rajara; Carvalho, 
Marcelo Tomás; 
Veiga, Maria Luisa; 
Moraes, Marília 
Magalhães; Cunha, 
Carolina Coelho; 
Lordelo, Patrícia.

Ano/2015

Avaliar as mudan-
ças urodinâmicas 
imediatamente após 
a primeira sessão 
(efeito agudo), e após 
a última sessão de 
TENS parassacral em 
crianças com bexiga 
hiperativa idiopática

Estudos urodinâmi-
cos com 18 crianças 
imediatamente antes 
e após a primeira 
sessão de TENS pa-
rassacral e imediata-
mente após a última 
sessão 7 semanas 
depois.

Não houve alterações uro-
dinâmicas imediatamente 
após a primeira sessão de 
TENS. Contudo, após a últi-
ma sessão, houve melhora 
na capacidade da bexiga.

Não há nenhum efeito uro-
dinâmico agudo das TENS 
parassacrais. Os estudos 
urodinâmicos logo após a 
última sessão revelaram 
melhora na capacidade da 
bexiga.

Estimulação 
neural elétrica 
transcutânea 
parassacral.

Kajbafzadeh AM; 
Sharifi Rad-L; 
Ghahestani 
SM; Ahmadi H; 
Kajbafzadeh M; 
Mahboubi AH.

Ano/2011

Demonstrar o biofe-
edback como trata-
mento estabelecido 
para disfunções 
miccionais pediá-
tricas em crianças 
com síndrome de 
eliminação miccional

Estudo de 80 crian-
ças com síndrome de 
eliminação disfuncio-
nal. 40 foram subme-
tidas ao biofeedback 
animado, juntamente 
com exercícios 
musculares pélvi-
cos e modificação 
comportamental. Os 
outros 40 pacientes 
somente modificação 
comportamental

Refluxo vesico-ureteral resol-
vido em 7 de 9 crianças (78%) 
e infecção do trato urinário 
não se repetiu em 10 das 14 
crianças (71%) dentro de 1 
ano. Capacidade da bexiga e 
volume de esvaziamento não 
melhoraram significativamen-
te. Tempo residual e miccional 
pós-vazio diminuiu conside-
ravelmente, enquanto o fluxo 
máximo e médio de urina 
aumentou significativamente.

Problemas urinários sub-
jetivos e objetivos foram 
significativamente melho-
rados no grupo submetido 
ao biofeedback juntamente 
com exercícios musculares 
pélvicos de chão e modifica-
ção comportamental, como 
a hidratação, dieta rica em 
fibras e micção programada.

Biofeedback

Boone TB, Roehr-
born CG, ferido G

Ano/1992

Estudar a eficácia 
da eletroterapia 
intravisical transure-
tal no tratamento da 
incontinência uriná-
ria em crianças com 
mielodisplasias.

Estudo clínico ran-
domizado, shan, 
controlado e cego 
com 36 crianças com 
mielodisplasia.

31 completaram o protocolo 
inteiro. 13 serviram como 
controle. As 18 crianças que 
se submeteram à eletrotera-
pia não apresentaram dife-
renças em relação ao grupo 
de controle.

A análise dos dados uro-
dinâmicos e questionários 
não revelaram qualquer 
aumento estatisticamente 
significativo na capacidade 
da bexiga no grupo subme-
tido à eletroterapia.

Eletroterapia 
intravisical 
transureta

Tabela 1. Ensaios clínicos sobre fisioterapia pélvica em pacientes com mielomeningocele utilizados na presente revisão

Fonte: Medline, Scielo e PEDro
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resultado, tem-se que a capacidade da bexiga aumentou em 
11 crianças de 59% para 76% após 9 meses de estimulação 
elétrica terapêutica. Os autores concluíram que a eletroes-
timulação doméstica foi segura e aumentou a capacidade 
vesical, não alterando a pressão uretral (8).

Um estudo no Irã avaliou 30 crianças com mielome-
ningocele e problemas de disfunção urinária decorrente. 
20 crianças foram submetidas à eletroestimulação transcu-
tânea interferencial (IF) durante 6 meses, com três sessões 
de 20 minutos a cada semana. 10 crianças fizeram parte 
do grupo de controle. Os cuidadores dos pacientes fo-
ram instruídos sobre como compilar um diário miccional. 
Pontuação diária de incontinência foi avaliada, e os dados 
reunidos em cada visita durante o período de acompanha-
mento. A frequência foi definida como o número de epi-
sódios de molhagem e enurese. Avaliou-se o número de 
noites que a criança, involuntariamente, urinou durante o 
sono em um período de uma semana. No diário miccional, 
foram registrados os resultados da incontinência em uma 
escala de 0-3 (marcar 0 para completamente seca; 1 para 
molhado uma vez por dia, geralmente à noite (leve); 2 para 
molhado menos de 50% do tempo entre CIC (moderado) 
e 3 molhado mais de 50% do tempo entre CIC (grave). Um 
decréscimo de 2 ou mais graus durante o dia na pontuação 
de incontinência foi considerado como “melhoria”. Den-
tro de 2 semanas após o curso de 18 sessões de ES, todos 
os pacientes foram submetidos a UDS, que foi repetido 6 
meses mais tarde. As avaliações foram realizadas por meio 
de cistometria. Os pacientes em posição de decúbito dorsal 
e a medição das pressões intravesical e abdominais foram 
feitas simultaneamente com um cateter de duplo lúmen e 
balão retal. O mesmo protocolo foi utilizado para o UDSS 
realizado dentro de 2 semanas depois de sessões de ES, e 
6 meses mais tarde. 

O resultado revelou que 78% da população estudada 
ganhou continência imediatamente após a terapia, e 60% 
apresentaram continência persistente durante 6 meses. No 
geral, houve redução da pressão detrusora e melhora da 
complacência, comprovando que a TENS interferencial 
parece ser efetiva na melhora da incontinência e dos parâ-
metros urodinâmicos (9).

Ainda Kajbafzadeh, em outro estudo, no Irã, analisou 12 
crianças (6 meninos e 6 meninas com mielomeningocele) 
(MMC) que sofrem de incontinência urinária neuropática. 
A população estudada apresentou idade média de 5 anos. 
Os pacientes foram submetidos a um estudo urodinâmico 
(UDS) antes e 3 meses após a EEF, com especial atenção 
para detrusor pressão de perda (DLPP) e capacidade vesi-
cal máxima (MBC). A pontuação diária de incontinência, a 
frequência de mudança pad, e enurese também foram ava-
liadas antes e três meses após o tratamento. Quinze cursos 
de SEG durante 15 minutos 3 vezes por semana foram 
feitos com baixa frequência (40 Hz) de corrente eléctrica. 

Os resultados revelaram que nove crianças apresenta-
ram melhora na pontuação de incontinência urinária, en-
quanto três crianças não tiveram nenhuma melhora. Em 

75% dos casos, houve melhora na incontinência urinária, 
concluindo-se que esta modalidade é efetiva, com efeitos 
positivos na melhoria da micção de crianças MMC com 
incontinência urinária neurogênica. Além disso, a eletro-
terapia não apresenta efeitos adversos consideráveis e sua 
aplicação é pouco invasiva e bem tolerada pelas crianças 
com mielomeningocele (10). 

Um trabalho no Brasil analisou 18 crianças (4 meninos 
e 14 meninas) com problema de continência de bexiga 
hiperativa, aplicando como técnica fisioterapêutica a esti-
mulação neural elétrica transcutânea parassacral. O estudo 
avaliou as mudanças urodinâmicas imediatamente após a 
primeira sessão (efeito agudo), e após a última sessão de 
TENS parassacral em crianças com continência de bexiga 
hiperativa idiopática. Foi realizada avaliação urodinâmica 
imediatamente antes e após a primeira sessão de TENS pa-
rassacral e imediatamente após a última sessão (7 semanas 
mais tarde). Os pacientes foram submetidos a 20 sessões de 
TENS parassacral com uma duração de 20 minutos cada. 
Foram realizados três estudos urodinâmicos imediatamen-
te antes e depois da primeira sessão e imediatamente após 
a última sessão de TENS (sete semanas mais tarde). Para 
esse procedimento, dois cateteres 4 e 6 Pe foram introduzi-
dos na bexiga e no reto para registrar a pressão abdominal. 

Os resultados revelaram que não houve nenhuma mu-
dança nos parâmetros urodinâmicos imediatamente após a 
primeira sessão de estimulação, demonstrando que não há 
nenhum efeito urodinâmico agudo das TENS parassacrais. 
Contudo, os sintomas da maioria dos pacientes melhora-
ram após a última sessão, em que a avaliação urodinâmica 
mostrou melhoria na capacidade da bexiga (11).

Outra pesquisa no Irã estudou 80 crianças com disfun-
ções miccionais. Um grupo de 40 crianças foi submetido 
ao biofeedback animado, acompanhado de exercícios de 
assoalho pélvico e modificação comportamental. Outro 
grupo de 40 crianças foi submetido unicamente à modifi-
cação comportamental (esses pacientes receberam educa-
ção sobre comportamento como hidratação, dieta rica em 
fibras, agenda miccional), sem sofrer sessões de biofeed-
back. No grupo que recebeu sessões de biofeedback ani-
mado, foi realizada urofluxometria/eletromiografia com a 
bexiga quase cheia antes de cada sessão. Eletrodos de patch 
foram colocados sobre o períneo nas posições 3 e 9 horas 
para medir a atividade elétrica dos músculos do assoalho 
pélvico, e eletrodos abdominais foram colocados no mús-
culo reto abdominal para gravar a atividade da musculatura 
abdominal durante o esvaziamento. A terapia de biofeed-
back foi feita 2 vezes por semana com um sistema de bio-
feedback padrão. Vários jogos de computador animados, 
como Dolphin, Macaco, peixe, abelha e UFO, foram utili-
zados, cujos movimentos representaram as respostas mus-
culares apropriadas na criança. O paciente deveria apertar 
e relaxar os músculos pélvicos de uma forma controlada 
para completar o jogo. Durante cada sessão, os resultados 
de urofluxometria/EMG foram comparados às sessões an-
teriores. O resultado do tratamento foi avaliado com base 
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em parâmetros tanto objetivos como subjetivos (presença 
ou ausência de umedecimento durante o dia, enurese no-
turna, urgência, prisão de ventre, escape fecal e DVDs) e 
parâmetros objetivos (resultados urofluxometria, a ativida-
de do assoalho pélvico durante o esvaziamento, ITU, BC e 
PVR) em 6 meses e 1 ano seguinte ao tratamento nos dois 
grupos e comparado entre os 2 grupos.

Os resultados revelaram que problemas urinários ob-
jetivos e subjetivos foram melhorados significativamente 
na população submetida ao biofeedback animado, acom-
panhado de exercícios musculares pélvicos e modificação 
comportamental, como a hidratação, dieta rica em fibras e 
diários miccionais. O refluxo vesicoureteral foi resolvido 
em 7 de 9 crianças (78%), e infecção do trato urinário não 
se repetiu em 10 de 14 crianças (71%) dentro de 1 ano. To-
das as crianças com escape fecal e 17 das 25 crianças com 
constipação (68%) do grupo que recebeu o tratamento de 
biofeedback animado estavam livres dos sintomas dentro 
de 1 ano após o tratamento (12).

Uma pesquisa atendeu a 36 crianças com mielodisplasia, 
sendo que 31 crianças atenderam ao protocolo completo. 
O estudo clínico randomizado controlado e cego buscou 
avaliar a eficácia de electroterapia intravesical transuretral 
no tratamento da incontinência urinária na criança mielo-
displásica. Dos doentes que completaram o estudo,13 fo-
ram selecionados aleatoriamente para servir como um con-
trole simulado interno, sendo o eletrocateter colocado sem 
ativar o estimulador. Esses pacientes foram posteriormente 
tratados com um curso de 3 semanas de electroterapia. Os 
restantes 18 pacientes que completaram o estudo foram 
selecionados aleatoriamente para submeter a 2 cursos de 
3 semanas de estimulação da bexiga intravesical. Estudos 
urodinâmicos foram feitos antes e depois de cada série de 
tratamento. Questionários diários detalhados foram sub-
metidos a cada participante, abrangendo melhora subjeti-
va na continência urinária e qualquer desenvolvimento da 
consciência sensorial da bexiga. 

Os resultados demonstraram que a análise dos dados 
urodinâmicos e os questionários não revelaram qualquer 
aumento estatisticamente significativo na capacidade da 
bexiga, no desenvolvimento das contrações do detrusor, 
na melhoria no comprimento do detrusor ou na aquisição 
de sensação da bexiga, permitindo cateterismo intermiten-
te oportuno para prevenir a incontinência urinária (13).

DISCUSSÃO 

A Sociedade Brasileira de Urologia aponta a mielodispla-
sia, cuja principal forma é a mielomeningocele, como sendo 
a mais importante causa de bexiga neurogênica na infância, 
sendo o principal sintoma a incontinência urinária (14).

De fato, no presente estudo, a quase totalidade das crian-
ças nascidas com mielomeningocele apresentou algum tipo 
de disfunção urológica, o que está em consonância com 
outra pesquisa, ao afirmar que apenas 5% das crianças que 

nascem com a doença apresentam micção normal e con-
trole de esfíncter na idade adequada (15).

Mas há divergência nestes valores de prevalência: 2 es-
tudos revelaram que 10% dos pacientes participantes do 
estudo não sofriam de incontinência urinária (16,17), en-
quanto uma outra pesquisa relatou que 15% das crianças 
com mielomeningocele tinham função urinária normal ao 
nascer, mas os autores são enfáticos quanto ao prognósti-
co de que, dentre estas, um terço desenvolverá problemas 
urinários até a puberdade. De qualquer forma, a prevalên-
cia de disfunção urinária nas crianças vitimadas pela mielo-
meningocele oscila entre assustadores 85% e 95%, o que, 
factualmente, mostra a necessidade de abordagens terapêu-
ticas específicas para este grupo particular de crianças (18).

A bexiga neuropática tem como consequências a alta 
pressão, a incontinência urinária e, ainda, a permanência de 
resíduos pós-miccionais, em grande parte dos casos. Es-
sas disfunções urinárias encontradas na bexiga neuropática 
predispõem aos tipos mais severos de problemas urológi-
cos, como a lesão do trato urinário inferior (TUI), refluxo 
vesico-ureteral (RVU) e a cicatriz renal (5,19). Estudos têm 
relatado que as infecções do trato urinário em crianças com 
mielomeningocele, assim como o refluxo ureteral, a capaci-
dade vesical reduzida, a bexiga espessada, a elevada pressão 
vesical e os resíduos pós-miccionais aumentam o risco de 
formação de cicatriz renal (20). 

Desde estudos pioneiros na década de 1970, a fisiote-
rapia tem emergido como alternativa importante no trata-
mento das disfunções urinárias, particularmente a eletro-
estimulação no tratamento das disfunções detrusoras em 
geral, inclusive por neurogenia (21). No presente estudo, 
a literatura tem demonstrado que as principais técnicas 
fisioterapêuticas para os problemas de disfunções uroló-
gicas em crianças com mielomeningocele são, de fato, a 
eletroestimulação, o biofeedback e a terapia comportamen-
tal específica, como a hidratação, a dieta rica em fibras e a 
micção programa (8,9,11).

Particularmente, a eletroestimulação transcutânea 
tem sido considerada pela literatura como eficaz no tra-
tamento de disfunções urológicas em crianças (11,22). 
Ao agir sobre as fibras musculares e sobre os reflexos do 
paciente, a eletroestimulação faz com que os neurônios 
inibitórios simpáticos sejam ativados e os neurônios ex-
citatórios parassimpáticos sejam inibidos (23). A eletro-
estimulação nervosa da raiz sacral de S2 e S4, responsá-
veis por estimular os axônios aferentes somáticos na raiz 
espinhal, reflete na modulação da via reflexa da micção e 
continência urinária (24).

Neste estudo, a eletroestimulação transcutânea parassa-
cral foi utilizada em crianças com disfunção urológica em 
razão de mielodisplasias, mostrando-se um recurso seguro, 
eficaz e capaz de melhorar significativamente a dinâmi-
ca miccional e a qualidade de vida das crianças estudadas 

(8,25). Esses dados estão de acordo com os descritos em 
revisões nas quais os ensaios clínicos randomizados reve-
laram que a estimulação elétrica parassacral alcançou altos 



455

REVISÃO SISTEMÁTICA DA FISIOTERAPIA PÉLVICA PARA OS COMPROMETIMENTOS URINÁRIOS DE CRIANÇAS...   Maestri et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (4): 450-456, out.-dez. 2018

índices de sucesso em crianças com disfunção urológica 
em geral (22,26). 

No entanto, as técnicas de aplicação da eletroestimu-
lação variam na literatura. Estudos têm demonstrado que 
a estimulação elétrica do tipo parassacral tem apresenta-
do resultados positivos no tratamento da incontinência 
urinária, resultados que variam de 31% a 86% dos casos 

(27,28). Por outro lado, a estimulação transcutânea do ner-
vo tibial posterior, comumente utilizada em crianças, tem 
sido apontada como técnica de sucesso no tratamento das 
disfunções urinárias em crianças, incluindo aquelas com 
mielodisplasias (16).

Particularmente, a eletroestimulação do tibial poste-
rior ativa reflexos inibitórios pelos aferentes dos nervos 
pudendos, onde ocorre ativação das fibras simpáticas nos 
gânglios pélvicos e no músculo detrusor. Também gera 
inibição central de eferentes motores para a bexiga e de 
aferentes pélvicos e pudendos provenientes da bexiga (16), 
sendo que a técnica vem apresentando melhoria conside-
rável nos quadros urinários de crianças com disfunções 
urológicas. E, ainda, é um tratamento fisioterapêutico com 
baixo custo e sem efeitos colaterais (16,29,30).

Contudo, um estudo prospectivo evidenciou que 
o uso de correntes parassacrais, quando comparado à 
eletroestimulação do nervo tibial posterior, mostrou-se 
superior no tratamento das disfunções miccionais em 
crianças. Os estudos de Barroso et.al incluíram 22 pa-
cientes tratados com eletroestimulação do nervo tibial 
posterior e 37 pacientes tratados com estimulação elétri-
ca nervosa transcutânea parassacral. Quanto à avaliação 
pela escala analógica visual, a resolução completa dos 
sintomas foi observada em 70% do grupo submetido 
à estimulação elétrica nervosa transcutânea parassacral 
e em 9% do grupo submetido à estimulação do nervo 
tibial posterior. Concluiu-se que a estimulação elétrica 
nervosa transcutânea parassacral é mais eficaz na resolu-
ção dos sintomas da bexiga hiperativa, que corresponde 
à percepção dos pais, apesar de que, estatisticamente, 
não ocorreram diferenças significativas na avaliação por 
pontuação e também não houve completa resolução de 
urgência ou incontinência diurna (11).

Além disso, a eletroestimulação parassacral é a alter-
nativa mais utilizada e vista pelos especialistas como um 
método terapêutico seguro e eficaz no tratamento de hipe-
ratividade vesical (11,26,31,32).

Outra técnica fisioterapêutica para o tratamento das 
disfunções urológicas em crianças com mielomeningocele 
é o biofeedback, um sistema que envia um sinal sonoro 
ou visual para o paciente sempre que ocorre a contração 
dos músculos do assoalho pélvico (33). O aparelho permite 
que o fisioterapeuta oriente o paciente a realizar manobras 
de contração e relaxamentos ativos do assoalho pélvico, 
observando a resposta imediata. Possibilita que a criança, 
quando tiver entendimento suficiente, se conscientize da 
sua atividade muscular, da força, do relaxamento, do tempo 
de contração e da coordenação muscular (34).

Deve-se destacar, porém, que o biofeedback é um 
tratamento de médio prazo, em que várias sessões são 
necessárias para obtenção de resultados positivos (34,35).

Sob um olhar mais abrangente, o contingente de es-
tudos tende a demonstrar que, quando as técnicas fisio-
terapêuticas para disfunção urinária em crianças com 
mielomeningocele são combinadas, o tratamento alcança 
resultados superiores. Por exemplo, biofeedback e a esti-
mulação nervosa transcutânea elétrica, quando associa-
dos, são capazes de reduzir os sintomas de incontinência 
urinária e distúrbios funcionais do trato urinário inferior. 
Entretanto, apenas os pacientes que se submeteram ao bio-
feedback alcançaram resultados positivos quanto à redução 
do resíduo pós-miccional (34). Essas observações estão de 
acordo com as conclusões do presente estudo, em que a 
combinação da eletroestimulação e do biofeedback, mais 
os exercícios musculares para o assoalho pélvico ou cine-
sioterapia, juntamente a modificações comportamentais, 
têm se mostrado modalidade terapêutica eficaz e eficiente 
no tratamento das disfunções urinárias de crianças vitima-
das pela mielomeningocele (9,32,34).

Todavia, o assunto segue pouco estudado, de modo 
que questões importantes a respeito da efetividade de cada 
tipo em particular de técnica fisioterapêutica ainda restam 
sem resposta. Urgem, portanto, novos ensaios clínicos 
comparando a eficácia particular de cada tipo de técnica 
fisioterapêutica para esses pacientes em especial, inclusive 
comparando técnicas distintas de eletroestimulação, como 
a parassacral e a tibial. A partir do esclarecimento dessas 
questões, o tratamento fisioterapêutico para essas crianças 
poderá ser mais objetivo e otimizado, potencializando a 
qualidade de vida de milhares de crianças e seus círculos 
sociais por todo o mundo.

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que, apesar do emi-
nente sucesso da fisioterapia pélvica no tratamento das 
complicações urinárias de crianças com mielomeningoce-
le, há um consenso fraco na literatura de que as técnicas 
mais apropriadas seriam a eletroestimulação associada ao 
biofeedback e a terapia comportamental. Urgem estudos 
específicos comparando a eficácia em particular de cada 
técnica isolada. Há evidências de que a eletroestimulação, 
quando aplicada por via tibial posterior, seja inferior àquela 
aplicada por via parassacral; no entanto, não há consenso 
também a este respeito, necessitando ensaios randomiza-
dos comparativos dessas duas técnicas para a população 
em geral, e, em particular, para crianças vitimadas pelas 
mielodisplasias. Entretanto, as técnicas de tratamento fisio-
terapêutico para disfunção miccional infantil em pacientes 
com mielomeningocele se mostraram eficazes, contribuin-
do para a sobrevida desses pacientes e para a melhoria da 
sua qualidade de vida. 

Convém ressaltar, por fim, que os tratamentos fisiote-
rapêuticos, com base na eletroestimulação de superfície e 
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no biofeedback, são minimamente invasivos e sem efeitos 
adversos. Em geral, possuem custo menor que os farmaco-
lógicos e são bem aceitos pelas crianças.
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ARTIGO DE REVISÃO

Capacidade funcional submáxima em pacientes com  
insuficiência cardíaca e fibrilação atrial permanente

RESUMO

A fibrilação atrial e a insuficiência cardíaca crônica são condições cardiovasculares que vêm aumentando de incidência e, frequente-
mente, coexistem. No entanto, são poucos os dados disponíveis sobre testes que forneçam informações importantes como o prog-
nóstico destes pacientes. Este trabalho tem por objetivo revisar a literatura atual sobre os efeitos da capacidade funcional submáxima 
dos pacientes que possuem ambas as morbidades, através do teste de caminhada de seis minutos. Ao desfecho, percebe-se que esta 
ferramenta é eficaz e possui precisão na avaliação da capacidade submáxima, sendo amplamente utilizada para seguimento do trata-
mento ou para estimativa do prognóstico, uma vez que é um indicador independente de sobrevida em pacientes com insuficiência 
cardíaca. No entanto, ainda são limitados os ensaios que avaliem o prognóstico dos pacientes com ambas as condições através do tes-
te. Contudo, sabe-se que a fibrilação atrial pode comprometer a função diastólica e reduzir o débito cardíaco, piorando a insuficiência 
cardíaca. Desse modo, conclui-se que a fibrilação atrial pode causar uma redução no resultado do teste, porém, este fato ainda não foi 
devidamente determinado. Apesar disso, o teste tem sido amplamente utilizado para avaliação da terapêutica neste grupo de pacientes.

UNITERMOS: Insuficiência Cardíaca, Fibrilação Atrial, Teste de Caminhada de 6 Minutos, Capacidade Funcional Submáxima.

ABSTRACT

Atrial fibrillation and chronic heart failure are cardiovascular conditions that are increasing in incidence and frequently coexist. However, there are few data 
available on tests that provide important information such as the prognosis of  these patients. This work aims to review current literature on the effects of  
submaximal functional capacity of  patients who have both morbidities through the six-minute walk test. At the outcome, this tool is effective and has preci-
sion in the evaluation of  the submaximal capacity, being widely used to follow the treatment or to estimate the prognosis, since it is an independent marker 
of  survival in patients with heart failure. However, trials assessing the prognosis of  patients with both conditions through the test are still limited. Neverthe-
less, it is known that atrial fibrillation can compromise diastolic function and reduce cardiac output, worsening heart failure. It is thus concluded that atrial 
fibrillation may cause a reduction in the test result, but this fact has not yet been duly determined. Despite this, the test has been widely used for evaluation 
of  therapy in this group of  patients. 

KEYWORDS: Heart Failure, Atrial Fibrillation, Six-Minute Walk Test, Submaximal Functional Capacity. 
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INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição clínica com 
repercussão sistêmica, sendo caracterizada por uma disfun-
ção do sistema cardiovascular que promove diminuição do 
suprimento sanguíneo aos tecidos ou o faz à custa de ele-
vadas pressões de enchimento ventricular esquerdo. A fi-

brilação atrial (FA) é a arritmia mais comum encontrada no 
exercício clínico (1), caracteriza-se por uma condução elétrica 
desorganizada e assimétrica através dos átrios. Essa condição 
está associada ao aumento da morbidade, posto que limita a 
qualidade de vida, e ao aumento da mortalidade, uma vez que 
favorece a manifestação de insuficiência cardíaca e a suscita-
ção de arritmias ventriculares potencialmente fatais (1).
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A presença da fibrilação atrial em pacientes com in-
suficiência cardíaca já tem sido indicada como um fator 
independente, associado ao aumento do risco de morbi-
mortalidade (2). Em vista disso, a avaliação dos resultados 
obtidos através do teste de caminhada de 6 minutos (TC6) 
é importante para a elucidação da capacidade funcional 
nesses pacientes (3), tendo em vista que há uma marcada 
limitação aos esforços físicos, imposta pela fisiopatologia 
da doença de base (4).

No entanto, ainda é escasso o conhecimento a respeito 
da interferência que a FA neste grupo específico de pacien-
tes pode causar no teste (5). Portanto, este estudo tem por 
finalidade analisar a literatura atual para elucidar a variação 
na capacidade funcional submáxima, através de um teste 
que se apresenta como uma opção economicamente mais 
acessível e de simples execução, em comparação a outros 
testes de capacidade funcional.

MÉTODOS

A fundamentação teórica foi embasada em artigos rela-
cionados à insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e ao teste 
de caminhada de 6 minutos. As informações referidas fo-
ram pesquisadas nas principais bases de dados da BIRE-
ME (Lilacs, Medline e Scielo). Os termos utilizados foram 
“heart failure”, com um total de 56592 artigos; ao associar o 
descritor «atrial fibrillation”, obtiveram-se 3885 artigos nos 
últimos cinco anos. Porém, ao relacionar “six-minute walk 
test”, foram encontrados apenas 8 artigos, sem que fosse 
selecionado o filtro para os últimos cinco anos. Todos os 
artigos que incluíram o assunto proposto foram avaliados 
através do seu resumo. Aqueles considerados pertinentes e 
disponíveis em texto integral foram explorados.

REVISÃO DE LITERATURA

A insuficiência cardíaca é um grave problema de saúde 
pública mundial devido à sua elevada prevalência e ao alto 
custo, além de aumentar as taxas de internações. É consi-
derada uma das principais causas de morbimortalidade nos 
países industrializados (6).

A fibrilação atrial é a arritmia mais comum encontrada 
na prática clínica (1). Esta condição influencia na redução 
da qualidade de vida por provocar sintomas, muitas vezes, 
incapacitantes, promover insuficiência cardíaca e desenca-
dear arritmias ventriculares potencialmente fatais (1).

É notadamente frequente a relação entre insuficiência 
cardíaca e fibrilação atrial; as duas patologias ocorrem com 
uma prevalência crescente, e a presença de FA em pacien-
tes com IC tem sido expressa entre 10% e 50% (7). Ambas 
possuem relação de causa e efeito sobre a outra (2), com 
significativo impacto de efeito adverso (8). O aumento da 
prevalência da IC ocorre simultaneamente ao aumento da 
idade. Além disso, FA torna-se mais prevalente com a piora 
da gravidade da IC (9).

A importância de se conhecer a prevalência de fibrila-
ção atrial em pacientes com insuficiência cardíaca é devido 
ao fato de a FA ser um fator de risco independente para a 
morbimortalidade do paciente e que predispõe a altas taxas 
de hospitalizações (10). Os eventos hemodinâmicos adver-
sos da FA podem levar ao agravamento dos sintomas e à 
redução da capacidade de tolerância ao exercício (11).

Há, nesses pacientes, uma limitada tolerância aos esfor-
ços que pode intervir nas atividades de vida diária, sendo, 
muitas vezes, a principal característica clínica (12). Desse 
modo, apresentam-se limitados ao uso de testes de capaci-
dade física máxima, como o teste de esforço cardiopulmo-
nar máximo, por intolerância dos sintomas intensificados 
durante a avaliação (12). Assim, o teste de caminhada de 6 
minutos tem por função avaliar a capacidade física submá-
xima, ou seja, a capacidade para realizar atividades cotidia-
nas que não impliquem em esforços extraordinários, bem 
como predizer a sobrevida desses pacientes. Portanto, com 
o crescente aumento de prevalência de ambas as condições, 
é importante avaliar a influência da FA em pacientes com 
IC nos resultados do teste de caminhada de 6 minutos.

Fisiopatologia

A IC é uma síndrome clínica que possui acometimen-
to sistêmico. É definida como disfunção cardíaca que 
leva a um suprimento sanguíneo inadequado, em con-
sequência da redução do débito cardíaco para atender à 
demanda metabólica dos tecidos. O distúrbio pode ser 
decorrente da disfunção sistólica, diastólica ou de ambas. 
As alterações hemodinâmicas envolvem resposta inade-
quada do débito cardíaco e elevação da pressão pulmonar 
e da pressão venosa sistêmica. Devido à redução do dé-
bito cardíaco, as manifestações clínicas são, inicialmente, 
percebidas durante o exercício, conforme o avanço da 
doença, essas manifestações passam a ser percebidas du-
rante o repouso também (13).

Já o mecanismo da FA se relaciona com a condução 
desorganizada e assimétrica através dos átrios, resultando 
em múltiplas e pequenas ondas aleatórias de reentrada. O 
mecanismo inicial para o desenvolvimento da FA, usual-
mente, resulta de um foco disparado rapidamente em uma 
ou mais veias pulmonares. Pode também ser resultado da 
degeneração do flutter atrial. Portanto, durante a FA os 
átrios apresentam uma atividade elétrica desorganizada e 
rápida que promovem sua contração ineficaz (14). Devido 
à transmissão rápida e irregular dos impulsos, a FA pode 
ocasionar dano aos ventrículos (15). Por outro lado, se há 
falha ventricular, então, por sua vez, esta poderá influen-
ciar negativamente o átrio (16). Dessa forma, a FA pode 
comprometer a função sistólica e piorar a IC através da ir-
regularidade da resposta ventricular e da perda da atividade 
sistólica atrial. Assim, há prejuízo do enchimento diastólico 
e redução do volume sistólico, resultando em redução do 
débito cardíaco e consequente possibilidade de congestão 
pulmonar e sistêmica (1).
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Epidemiologia

A IC e a FA estão entre as condições cardiovasculares 
mais comuns encontradas na prática clínica, sendo reco-
nhecidas como as duas epidemias da medicina cardiovas-
cular e, frequentemente, encontram-se associadas (17). 
Aproximadamente 40% dos indivíduos que apresentam 
uma das condições patológicas irão desenvolver a outra 
subsequentemente (8). A IC como diagnóstico primário 
tende a se apresentar predominantemente na população 
idosa; estima-se que afeta cerca de 10% dos homens e 8% 
das mulheres com mais de 60 anos (18). Pondera-se que 
um em cada quatro adultos de meia-idade em países desen-
volvidos irá desenvolver fibrilação atrial (1). Em perspecti-
va para o ano de 2030, calcula-se que a prevalência de FA 
seja em torno de 3% em adultos e que seja ainda maior em 
idosos e em pacientes com IC (1). Ademais, a FA torna-
-se mais prevalente conforme a piora da gravidade da IC. 
Estima-se que menos de 10% dos pacientes classificados 
em NYHA 1 apresentem FA, enquanto 50% dos pacientes 
classificados em NYHA 4 sejam fibrilados (9). Um grande 
número de estudos epidemiológicos em IC fornece for-
tes evidências de que a FA é um marcador de aumento da 
mortalidade nesses pacientes (19). Em revisão sistemática 
e meta-análise de estudo de coortes, demonstrou-se que 
a FA foi associada a um maior risco de mortalidade por 
qualquer causa e observou-se uma elevação de 12% do ris-
co relativo nas mulheres em comparação aos homens (19), 
apesar de haver evidência de uma maior prevalência em 
homens após os 60 anos de idade (18).

Etiologia e fatores de risco

A etiologia comum encontrada em IC e AF ocorre de-
vido ao resultado de uma exposição exagerada do músculo 
cardíaco (20). A relação entre essas patologias é complexa, 
uma vez que IC favorece o surgimento de FA através de 
mecanismos como dilatação atrial, fibrose e remodelamen-
to eletromecânico do miocárdio (21). Além disso, a ativa-
ção neuro-hormonal e a desregulação do cálcio intracelular 
também são capazes de suscitar FA (1). O desenvolvimen-
to de FA na IC, muitas vezes, contribui para a descompen-
sação desta. Um estudo realizado por Pozolli et al. sobre os 
efeitos hemodinâmicos do início da FA em pacientes com 
IC demonstrou que a indução da FA levou a uma redução 
significativa no índice cardíaco, ao aumento das dimensões 
biatriais e à insuficiência funcional da valva atrioventricu-
lar. Tais fatores coincidiram com a piora na classe NYHA, 
bem como piora no exercício de pico de consumo de oxi-
gênio (17). Ambas as patologias partilham fatores de risco, 
como hipertensão, aterosclerose coronariana, diabetes melli-
tus, obesidade e doenças cardíacas estruturais (22). Esses 
fatores predispõem à IC e/ou à FA; além disso, ambas pos-
suem risco maior conforme o aumento da idade. Ademais, 
a FA torna-se mais prevalente de acordo com o grau de 
severidade da IC (23).

Efeitos sobre a capacidade funcional

Devido à fisiopatologia da doença, os pacientes aco-
metidos por IC sofrem limitação aos exercícios, refletin-
do, principalmente, no comprometimento das atividades 
de vida diária (12). A redução na tolerância ao exercício é 
um preditor independente de readmissões hospitalares e 
mortalidade em pacientes com IC (24). Dessa forma, a ca-
pacidade funcional fornece uma clara visão sobre o prog-
nóstico desses pacientes (25). Testes através de exercícios 
com cicloergômetros e esteiras têm sido empregados para 
avaliar os efeitos da terapia usada na insuficiência cardíaca 
há anos (26). Testes de alta intensidade podem ser utiliza-
dos para avaliar a reserva cardiorrespiratória; no entanto, 
testes mais longos e de menor intensidade podem ser em-
pregados para avaliar a capacidade submáxima de exercício, 
a qual é determinada por interações entre sistema cardior-
respiratório, sistema circulatório e muscular (27).

O teste cardiopulmonar fornece informações objetivas 
sobre o consumo máximo de oxigênio (PvO2) durante o tes-
te de esforço e é amplamente utilizado para avaliar o desem-
penho cardiovascular (25). Contudo, o teste cardiopulmo-
nar é complexo, de maior custo e necessita de profissionais 
treinados. Além disso, aproximadamente 30% dos pacientes 
são incapazes de realizá-lo por limitações dos sintomas ou 
incapacidade de tolerar a máscara usada para a respiração 
(25). À vista disso, como o TC6 é um teste que avalia a capa-
cidade submáxima e não a capacidade máxima, ele tem sido 
indicado como opção por ser de simples realização, seguro 
e por apresentar-se como uma alternativa economicamente 
mais acessível (28). Esse teste mede a distância percorrida 
pelo paciente, possibilitando-o determinar o ritmo da cami-
nhada tolerada. Logo, atua com uma vantagem adicional de 
ser utilizado nos pacientes mais limitados fisicamente e que, 
possivelmente, não suportariam o teste de esforço máximo 
(29). Portanto, o teste de caminhada de 6 minutos é definido 
como um teste de capacidade submáxima (30).

Como o teste é realizado através de uma atividade co-
nhecida e familiar ao paciente e devido ao fato de o pacien-
te determinar sua distância máxima tolerada, ele possui a 
particularidade de ser representativo das atividades diárias, 
predizendo a capacidade física tolerada por cada indivíduo 
(27). Assim, o teste de caminhada de 6 minutos tem por 
função avaliar a capacidade física e predizer a sobrevida 
desses pacientes (24). Desse modo, pacientes com IC que 
percorrem uma curta distância (<300 m) estão associados 
com até 50% de mortalidade em um ano, enquanto que a 
mortalidade em um ano dos pacientes que percorrem uma 
distância >450 m atinge um percentual baixo (31).

Entretanto, o TC6 pode ser influenciado por fatores 
como a gravidade da IC, o número de comorbidades as-
sociadas (32), o incentivo verbal fornecido pelo profissio-
nal da saúde durante a realização do teste (27), além de 
o número de testes já feitos previamente e a proximidade 
temporal entre eles (33). Já é estabelecido que a distância 
percorrida no teste aumenta com a repetição (34). A expli-
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cação é decorrente de mecanismos como a alteração dos 
sintomas e da capacidade funcional que o paciente pode 
apresentar ao longo do tempo, do tratamento medicamen-
toso e, também, de fatores como a motivação do paciente 
e a familiaridade com o teste (34,35,36). 

Teste de caminhada de 6 minutos, treinamento 
físico e prognóstico do paciente

O teste de caminhada de 6 minutos foi descrito por 
Guyatt et al. e é um importante instrumento para avaliar 
a capacidade funcional em pacientes cardiopatas ou pneu-
mopatas (5). Além de permitir uma avaliação global do sis-
tema cardiovascular e pulmonar, ele também possibilita a 
avaliação de outros sistemas associados a trocas gasosas 
(5). O teste visa primariamente à medição da distância em 
metros e, de forma complementar, são obtidas informa-
ções sobre a resposta da tensão arterial, frequência cardíaca 
e parâmetros subjetivos, como a autoavaliação pelo pacien-
te sobre fadiga e dispneia durante o teste (30).

Atualmente, o TC6 é uma ferramenta eficaz e ampla-
mente utilizada para mensurar a resposta de reabilitação 
nas doenças cardiovasculares e pulmonares (8). Esse teste 
é de fácil realização e possui notável aceitação pelos pa-
cientes quando comparado com outros testes (37). As con-
traindicações à sua realização são: infarto agudo miocárdi-
co nos últimos 30 dias, angina pectoris instável, arritmias de 
alta gravidade, hipertensão não controlada ou hipertensão 
maligna, além de condições de caráter musculoesqueléticas 
que limitem o esforço físico, como dor articular, artrite, 
paralisia ou paresias (38).

Além de o teste de caminhada de 6 minutos ser comu-
mente utilizado para avaliar a capacidade funcional submáxi-
ma, ele também proporciona a avaliação do tratamento (8). 
Dado que a terapia medicamentosa é eficaz em controlar os 
sintomas e em prevenir o tromboembolismo arterial, o TC6 
tem a vantagem de avaliar o esquema terapêutico emprega-
do, uma vez que os eventos hemodinâmicos intensificam os 
sintomas deste grupo de pacientes (11). Dessa maneira, por 
intermédio do teste de caminhada de 6 minutos, é possível 
obter informações importantes a respeito do prognóstico 
dos indivíduos com IC e que, também, avaliem o esquema 
terapêutico tanto em pacientes com IC isoladamente, como 
nos pacientes com ambas as patologias em questão (12).

Já é bem estabelecido que o treinamento físico nos pa-
cientes com IC tem valor de terapia adjuvante (37), porém 
ainda não há dados que comprovem efeito benéfico nos 
pacientes sincronicamente portadores de FA. Alguns bene-
fícios documentados incluem melhora da capacidade fun-
cional, melhora da qualidade de vida e de sintomas como 
fadiga e dispneia (37). Dessa forma, programas de treina-
mento físico devem ser adaptados através da avaliação e 
interpretação clínica e, também, de testes de tolerância ao 
exercício; assim, pode-se desenvolver um sistema apropria-
do de exercícios que garantam eficiência e segurança do 
treinamento físico ao paciente (37).

O TC6 é um preditor independente de causa de mor-
talidade ao longo de 5 anos para o paciente com IC (27). 
Outro estudo confirmou, ainda, o valor prognóstico do 
teste para prever morte cardíaca em pacientes com IC, 
demonstrando um valor prognóstico semelhante ao teste 
de capacidade física ergométrico em esteira (39). Quanto 
à fibrilação atrial, há poucos estudos que avaliam de que 
forma essa população se comporta em relação ao teste. Os 
principais ensaios são pertinentes à observação do TC6 na 
análise da terapia medicamentosa, em comparação a pro-
cedimentos invasivos (8). Ainda que não tenham estudos 
relacionados à elucidação do prognóstico através do TC6 
neste grupo específico de pacientes, sabe-se que a fibrila-
ção atrial prejudica o enchimento do ventrículo esquerdo e, 
portanto, pode diminuir o débito cardíaco em até 25% (8). 
Desse modo, espera-se uma redução da distância percorri-
da no TC6 análoga ao percentual da redução do débito car-
díaco, fundamentando-se na fisiopatologia da doença (40). 
Ademais, estudos comprovam que se houver treinamento 
físico adequado para os pacientes fibrilados, estes apresen-
tarão uma melhora no teste de caminhada de 6 minutos, 
já que esta patologia afeta diretamente a força muscular e 
a tolerância aos esforços físicos (41). Sendo assim, ainda 
faltam estudos a respeito do impacto do TC6 em predizer a 
sobrevida dos pacientes fibrilados; no entanto, o teste tem 
sido amplamente usado neste grupo para avaliar a terapêu-
tica (42). Dessa maneira, o teste de capacidade submáxima 
pode ser utilizado para seguimento de tratamento e para 
estimar o prognóstico do paciente com insuficiência cardí-
aca, porém ainda são escassas as informações pertinentes 
aos pacientes fibrilados que apresentem insuficiência cardí-
aca simultaneamente.

CONCLUSÃO

Em conclusão, FA e IC possuem interação fisiopatoló-
gica e clínica na capacidade funcional submáxima e tendem 
a ocorrer em um mesmo perfil populacional. A presença de 
FA em IC foi provada como sendo um fator independente 
para o aumento da mortalidade. Devido ao fato de esse 
perfil populacional continuar a crescer, testes que forne-
çam informações importantes como o prognóstico do pa-
ciente são cada vez mais relevantes para o segmento dessa 
população. O teste de caminhada de 6 minutos é um meio 
eficaz e objetivo de avaliar a capacidade funcional submáxi-
ma e um notável indicador independente de sobrevida em 
pacientes com IC. Todavia, sabe-se pouco sobre como os 
fibrilados alteram o teste e se ele pode ser usado para men-
surar sobrevida neste grupo, fato que ratifica a importância 
de ensaios clínicos que possam elucidar este tópico.
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ARTIGO DE REVISÃO

INTRODUÇÃO

A lesão de nervo periférico é recorrente na sociedade 
e seus impactos abrangem altos custos para a saúde públi-
ca (1), além de acarretarem debilidades significativas aos 
pacientes, considerando que os tratamentos utilizados na 
atualidade não apresentam resultados plenamente satisfa-
tórios. A resposta do organismo depende, além do nível 
da lesão, de fatores diversos, como idade do paciente, tipo 
de trauma e até mesmo da distância da lesão até a célula 
nervosa, bem como o tempo transcorrido entre a lesão e 
reparo e a técnica empregada para realização do reparo (2).

O tratamento de escolha ainda é o reparo cirúrgico, que 
pode ser a sutura – que segue sendo a técnica padrão ouro 
– ou o uso de condutos e enxertos (2). Além das medidas 
cirúrgicas, passou-se a explorar alternativas para comple-
mentá-las, como o uso de fármacos, fatores neurotróficos, 
eletroestimulação, células-tronco, assim como a evolução 

Nervo periférico: fatores que influenciam na regeneração nervosa

RESUMO

As lesões nervosas periféricas são prevalentes e resultam em importantes limitações aos pacientes. Considerando que a estratégia 
terapêutica-padrão não apresenta resultados plenamente satisfatórios, busca-se o desenvolvimento de novas técnicas, cuja finalidade 
seja complementar as técnicas atuais, a fim de aprimorarem-se os resultados. Este artigo tem a finalidade de revisar os mecanismos de 
lesões nervosas periféricas, sua classificação e, de forma analítica, os mecanismos atuais de reparo.
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ABSTRACT

Peripheral nerve lesions are prevalent and result in important limitations for patients. Considering that the standard therapeutic strategy does not present 
fully satisfactory results, new techniques are being sought to complement current techniques in order to improve the results. This article aims to review the 
mechanisms of  peripheral nerve injuries, their classification and, analytically, the current mechanisms of  repair.
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dos condutos, partindo-se de novas técnicas de utilização 
e materiais.

O nível e o mecanismo da lesão são fundamentais para 
definir qual o tratamento a ser utilizado. A lesão também 
exerce preponderância na escolha de reparo cirúrgico, uma 
vez que esta depende necessariamente da distância e do 
estado dos cotos do nervo lesado.

A grande dificuldade da regeneração nervosa é alcan-
çar plena regeneração funcional e sensitiva do nervo, tendo 
em vista que este processo é normalmente complexo e de-
pendente de muitos fatores, sejam eles exógenos ou endó-
genos. As novas técnicas buscam complementar o uso da 
técnica cirúrgica – como nos casos da estimulação química 
e eletroestimulação – ou, em alguns casos, podem auxiliar 
e até mesmo substituir o método-padrão, como no uso de 
células-tronco. A transferência nervosa e de músculo, por 
sua vez, busca utilizar tecido já funcional para exercer a 
função do tecido lesado.
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O objetivo do nosso estudo é determinar, através de 
revisão sistemática, os fatores potencialmente envolvidos 
na regeneração do nervo periférico (anatômicos e fisioló-
gicos), bem como, entre as diferentes técnicas utilizadas, 
aquelas que apresentam melhores resultados no processo 
de regeneração.

REVISÃO DA LITERATURA

Anatomia do nervo periférico

O sistema nervoso periférico é a porção do sistema ner-
voso que não está incluída no sistema nervoso central. Os 
nervos são compostos de combinações de neurônios moto-
res, sensoriais e autônomos. A maioria dos neurônios mo-
tores desse sistema recebe informações do sistema nervoso 
central através de seus dendritos, utilizando-se do neuro-
transmissor acetilcolina. Já os neurônios sensoriais recebem 
os seus sinais por meio de células especializadas no órgão 
efetor. Esse sinal é enviado pelo sistema nervoso periférico 
até o sistema nervoso central para o fornecimento da infor-
mação para o cérebro (2). A porção autônoma, em última 
análise, regula o ambiente interno do corpo, controlando 
a atividade digestiva, excretora, cardiovascular e endócrina.

Os axônios são extensões citoplasmáticas longas con-
dutoras do impulso elétrico para um órgão-alvo distante. 
Tais extensões estão rodeadas pelo endoneuro, camada de 
tecido conjuntivo. Os fascículos, conjunto de fibras nervo-
sas, são separados pelo perineuro. Os grupos de fascículos 
estão contidos no interior de um nervo periférico cingido 
pelo epineuro, camada de tecido conjuntivo (1).

As células de Schwann são responsáveis pela formação 
de uma camada de mielina nos axônios periféricos. Também 
fornecem suporte trófico através de alguns fatores relevan-
tes, como o Fator de Crescimento do Nervo (NGF) (1).

Fisiopatologia das lesões dos nervos periféricos

Há uma interdependência definida entre o corpo celular 
e o axônio em termos de recuperação: o corpo celular não 
se recupera totalmente, sem o restabelecimento das liga-
ções periféricas funcionais, e o calibre axonal final depen-
de, em grande parte, da recuperação do corpo celular (3).

A parte distal começa a se degenerar como resultado do 
aumento da atividade proteolítica e autolítica. O citoesque-
leto começa a ser degradado, seguido por uma dissolução 
da membrana celular. A extremidade proximal do coto, por 
sua vez, incha (4).

Por 48 a 96 horas após a lesão, a continuidade axonal 
está perdida, e a condução dos impulsos não é mais possí-
vel (3). Consequentemente, há uma proliferação das células 
de Schwann e de suas organelas. Essas células desempe-
nham papel crucial na remoção do dendrito e da mielina 
degenerados. Após remover esses dejetos, os macrófagos 
começam a atuar juntamente das células de Schwann, a fim 

de limpar o local da lesão em um processo que requer de 
uma semana a vários meses (3). 

Classificação das lesões nervosas periféricas

A classificação da lesão nervosa é fator determinante 
para a correta conduta do paciente e da escolha do melhor 
tratamento (5). As classificações amplamente aceitas são as 
de Seddon (1943) e Sunderland (1951). 

Seddon classifica as lesões nervosas em três categorias, 
com base na presença de desmielinização e na extensão do 
dano axonal e dos tecidos conjuntivos.

Neuropraxia é a lesão mais branda, caracterizada por 
desmielinização focal sem danos para os axônios ou para 
os tecidos conjuntivos, isto é, não envolve perda de conti-
nuidade do nervo. Tipicamente, tal lesão ocorre a partir de 
rápida compressão ou de tração do nervo, resultando em 
uma diminuição na velocidade de condução, o que acarreta 
a perda funcional transitória.

Axonotmesis envolve danos diretos aos axônios com 
interrupção completa, além de desmielinização focal, en-
quanto se mantém a continuidade dos tecidos conjuntivos 
do nervo – perineuro e epineuro. Neurotmesis caracteriza-se 
por transecção completa dos axônios e do tecido conjuntivo 
em uma descontinuidade completa do nervo. A recuperação 
sem intervenção cirúrgica não ocorre normalmente devido 
à formação de cicatriz e à perda do tecido mesenquimal, que 
orientaria adequadamente a reestruturação dos axônios (2,3).

Sunderland classifica as lesões em cinco estágios, man-
tendo Neuropraxia, de Seddon, como Grau I e Neurotmesis, 
de Seddon, como Grau V. Os Graus II, III, IV são formas 
de Axonotmesis com crescente nível de dano do tecido con-
juntivo (2). Essa classificação foi posteriormente expandi-
da por Mackinnon e Dellon, incluindo o Grau VI, o qual 
representa uma combinação de qualquer um dos cinco ní-
veis anteriores.

MECANISMOS DE LESÃO

Estiramento

Os nervos periféricos possuem determinada elasticida-
de em virtude do seu endoneuro repleto por colágeno. A 
lesão por estiramento decorre da força de tração, de quan-
do esta excede a capacidade elástica do nervo. Pode ocorrer 
isoladamente ou associada a fraturas de extremidades em 
pontos onde os nervos e ossos estão intimamente apro-
ximados. É o mecanismo de lesão mais recorrente e com 
características mais variáveis, sendo suas lesões comumen-
te classificadas como axonotmesis, ou seja, Graus II, III e IV 
na classificação de Sunderland (3).

Laceração/transecção

Nas lesões por laceração e/ou transecção, é observada a 
interrupção completa do nervo, que ocasiona a denervação 
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do órgão, e, desse modo, são classificadas como neurotmeses 
ou Grau V de Sunderland. São normalmente causadas por 
facas, armas de fogo ou estilhaços de vidro (2). 

REPARO CIRÚRGICO

O reparo cirúrgico deve ser dividido em duas catego-
rias. Na primeira, encontram-se as lesões em que não há 
necessidade de realizar enxerto e aquelas em que o enxerto 
ou condutos são necessários para aproximar os cotos sem 
tensionar demasiadamente o tecido nervoso.

A rafia direta pode ser realizada quando os cotos estão 
próximos. Quando não for possível, utilizam-se os méto-
dos abordados na sequência.

Sutura

O reparo direto com microssutura epineural continua 
sendo o tratamento cirúrgico de escolha para lesões ner-
vosas severas, em que é possível reaproximar os cotos sem 
uma tensão exagerada e com manutenção da vasculariza-
ção (1). Existem alguns tipos principais de sutura, os quais 
irão variar de acordo com a estrutura que será englobada 
– o epineural, o epiperineural e o reparo fascicular, assim 
como algumas variações desses principais.

A rafia epineural é o padrão ouro e consiste em suturar 
apenas o epineuro, seja esse externo ou interno (4). O re-
paro epineural pode ser dividido em interno e externo. O 
externo é utilizado normalmente em nervos mono ou oli-
gofasciculares, e a sutura é efetuada no epineuro externo. 
Já no interno, também chamada de sutura de grupos fas-
ciculares, a sutura ocorre no epineuro interno, proporcio-
nando maior precisão. A sutura epineural é utilizada pre-

ferencialmente em nervos polifasciculares. Além disso, a 
sutura epineural configura-se como menos invasiva, sendo 
de realização facilitada e gerando quase nenhum trauma, 
mas, de tal modo, não garante o alinhamento correto das 
suturas internas fasciculares.

Uma das variações da sutura epineural é a chamada 
sutura epineural em “manga” (epineural sleeve repair), sen-

Figura 1. Rafia Epineural. A rafia epineural é o padrão ouro e consiste 
em suturar apenas o epineuro, seja esse externo ou interno (4)

Figura 2. Sutura Epineural em “Manga”. Uma das variações da sutura 
epineural é a chamada sutura epineural em “manga” (epineural sleeve 
repair) e é utilizada em lesões em que o nervo é seccionado. A técnica 
consiste na dissecação da camada epineural do coto do nervo distal, 
aparando os fascículos lesionados (extensão de aproximadamente 
2 mm), bem como utilizando a camada epineural para cobrir o coto 
proximal, fazendo uma espécie de conduto para realizar a sutura (6)

Figura 3. Sutura Epiperineural. A sutura epiperineural é um recurso 
que pode ser utilizado em situações em que o perineuro é espesso, 
normalmente em articulações, e onde houver maior tensão. A sutura 
deve englobar epineuro e perineuro, técnica que combina as duas 
anteriormente citadas.
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do utilizada em lesões em que o nervo é seccionado. A 
técnica consiste na dissecação da camada epineural do 
coto do nervo distal, aparando os fascículos lesionados 
(extensão de aproximadamente 2mm), bem como utili-
zando a camada epineural para cobrir o coto proximal, 
fazendo uma espécie de conduto para realizar a sutura 
(6). Tal técnica é potencialmente vantajosa em relação 
à sutura epineural supracitada, pois afasta as linhas de 
sutura das extremidades.

O reparo fascicular ou sutura perineural consiste em ali-
nhar e suturar os fascículos perineurais, promovendo me-
lhor alinhamento dos fascículos. Tal sutura pode também 
ser utilizada quando o nervo for parcialmente rompido.

A sutura epiperineural é um recurso que pode ser em-
pregado em situações em que o perineuro é espesso, nor-
malmente em articulações, e onde houver maior tensão. 
A sutura deve englobar epineuro e perineuro, técnica que 
combina as duas anteriormente citadas.

Enxertos nervosos

Quando o espaçamento entre os nervos não permite 
a sutura direta ou resulta em tração excessiva, utilizam-se 
os enxertos ou condutos em lesões de menor extensão. O 
uso de enxertos nervosos autólogos permanece sendo o 
padrão ouro na reparação nervosa de nervo periférico com 
distância considerável entre os cotos, uma vez que a aceita-
ção do organismo ao tecido é simplificada (7).

Os aloenxertos são candidatos promissores na recons-
trução nervosa, tendo em vista que, além de possuírem as 
características fisiológicas do tecido lesionado, facilitando a 
regeneração, haveria uma disponibilidade maior de tecido 
do que nos enxertos autólogos. Não seria necessária a per-
da de função de um dos nervos do paciente nem uma nova 
incisão para retirada desse (6).

Os enxertos normalmente são anastomosados, com a 
utilização da técnica de sutura epineural, aos fascículos cor-
respondentes (sensitivos e motores). O nervo comumente 
utilizado é um nervo sural.

O cuidado do cirurgião com o suprimento vascular 
é fundamental, em especial com a vasa nervorum, que 
são pequenas artérias que cercam os nervos periféricos. 
Uma complicação desse suprimento gera isquemia do 
nervo, podendo, inclusive, acarretar a morte do tecido 
nervoso.

Ainda, existem diversos estudos que defendem a reali-
zação de uma transferência do nervo, substituindo o nervo 
lesionado por um sadio (4). A transferência nervosa, em 
relação ao enxerto, tem a facilidade de uma só neurorrafia, 
gerando única cicatrização, que ainda é próxima do órgão 
a ser inervado.

A transferência de músculo “livre de função” é uma ou-
tra opção. Essa técnica consiste, basicamente, em transferir 
o músculo saudável e seu pedículo neurovascular para o 
novo local, onde irá assumir a função do músculo prejudi-
cado pela lesão nervosa.

Condutos

Em decorrência do número limitado de nervos que po-
dem ser utilizados como enxertos, diversos outros materiais, 
biológicos ou sintéticos, foram utilizados como condutos 
para auxiliar na regeneração nervosa. O conduto, em tese, é 
o uso de um tubo que serve como uma espécie de guia para 
regeneração, podendo ser combinado com outras técnicas. 
Seu uso é assumido em lesões em que o espaço entre os 
cotos, ainda que não possam ser devidamente aproximados 
para sutura, não seja preferencialmente maior que 3 cm (4).

Os condutos mais empregados são os de origem bio-
lógica, os quais consistem no uso de vasos, de músculos 
esqueléticos, de tendões, bem como de bainha epineural. 
Além disso, são utilizados condutos sintéticos absorvíveis 
ou inabsorvíveis.

Uma das primeiras tentativas no uso de condutos bio-
lógicos é a adoção de vasos do próprio paciente, propor-
cionando menos consequências funcionais se comparado 
ao enxerto nervoso (9). No que tange ao uso das veias, a 
técnica que utiliza o conduto de veia invertida (turn-over) 
se justifica, pois o colágeno, a laminina, e as células de 
Schwann encontradas na camada adventícia do vaso con-
tribuem para o aumento da velocidade da regeneração (6). 
No caso das artérias, os estudos são mais complicados em 
virtude dos vasos arteriais de calibre semelhante aos nervos 
terem papel importante e não poderem ser utilizados sem o 
comprometimento da circulação.

O uso de músculo como conduto também é ampla-
mente empregado. Os músculos possuem a lâmina basal 
orientada longitudinalmente e fatores extracelulares que 
melhoram a regeneração. Os tendões também podem ser 
utilizados como condutos, e atuariam semelhantemente 
aos condutos musculares (10).

O uso da bainha epineural é o uso da técnica da sutura 
em “manga”. Tal técnica busca, além de uma melhora na 
regeneração nervosa, uma minimização das ocorrências 
de neuroma.

Também, temos os enxertos biológicos não autólogos, 
com destaque para os tubos feitos de colágeno. O uso de 
um conduto à base de colágeno é uma boa alternativa, pois 
tende, da mesma forma, a aprimorar o reparo nervoso.

Por sua vez, os condutos não biológicos são divididos 
em absorvíveis e não absorvíveis. Os não absorvíveis pro-
piciam desvantagem, pois geram maior tecido de cicatriza-
ção e podem acarretar maior compressão no nervo regene-
rado (10).  O principal material não absorvível utilizado é o 
silicone. O tubo pode ser preenchido com substâncias que 
aceleram a regeneração, como a laminina, o colágeno ou 
gel à base de fibronectina. O tubo de silicone está associa-
do a um desconforto por parte do paciente, havendo, em 
alguns casos, a necessidade de uma segunda cirurgia para 
retirada, amplificando o tecido cicatricial (6). Ainda, a falta 
de permeabilidade não permite que algumas biomolécu-
las que melhorariam a resposta do reparo tenham contato 
com o local da regeneração.
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Entre os tubos absorvíveis, um dois mais explorados é 
o de ácido poliglicólico (PGA), material também utilizado 
em fios de sutura absorvíveis, absorvido em até 90 dias 
pelo organismo (9). O uso desses materiais tem apresen-
tado resultados comparados ao uso de autoenxertos. Além 
disso, o material pode ser complementado com a inserção 
de um pequeno enxerto de nervo do próprio paciente, 
gerando uma melhora na regeneração (4). Em relação ao 
enxerto autólogo, o uso de tubos de PGA gera um maior 
risco de extrusão (9).

FATORES DE CRESCIMENTO

Basicamente, os fatores neurotróficos, ou de crescimen-
to, constituem um grupo heterogêneo de polipeptídeos 
solúveis, os quais desempenham a regulação de atividades 
como manutenção, diferenciação e até mesmo regeneração 
axonal no sistema nervoso, agindo através de receptores 
específicos. Esses moduladores celulares, também conhe-
cidos como fatores de crescimento, atuam diretamente na 
diferenciação celular e promovem a regeneração tecidual e, 
às vezes, a recuperação funcional.

Em processos de degeneração de fibras nervosas dos 
Sistemas Nervosos Central e Periférico, os níveis dos fa-
tores neurotróficos diferem em relação aos observados no 
tecido hígido. Após lesão ou trauma, a expressão de fatores 
neurotróficos se encontra significativamente aumentada, 
estabilizando-se após a regeneração do axônio.

Embora o SNC seja repleto de fatores neurotróficos, 
a capacidade de regeneração é considerada baixa por dife-
rentes motivos, tais como a ausência de matriz extracelular 
e de fatores inibitórios ativos presentes no microambiente 
neuronal. Já o SNP, diferentemente, apresenta condições 
favoráveis à regeneração.

Abordagens moleculares, como a administração de 
fatores neurotróficos no local da lesão, garantindo uma 
concentração fixa ao longo do trajeto do conduto, têm 
apresentado evidências de melhora nas condições de rei-
nervação dos órgãos-alvo (11).

Fator de Crescimento Neural (NGF) é a neurotrofi-
na mais pesquisada e mais conhecida. Desempenha impor-
tante papel na iniciação da resposta inflamatória. A inflama-
ção local pode resultar na ativação de neurônios sensoriais 
de pequeno diâmetro, o que contribui para maiores sen-
sibilidade, vasodilatação e extravasamento do plasma. É 
importante no tratamento de lesões nervosas por sua ação 
na proliferação e na diferenciação de neurônios, além de 
auxiliar o reparo e, até mesmo, a recuperação funcional de 
nervos injuriados. Experimentos comprovam que o NGF 
é responsável pelo aumento de sensibilidade a estímulos 
térmicos e mecânicos. Apesar disso, as cascatas de sinaliza-
ção intracelulares ativadas pelo NGF que acarretam a sen-
sibilização neuronal permanecem pouco conhecidas (12).

Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BNDF): 
é uma proteína endógena responsável por regular a sobre-
vivência neuronal e a plasticidade sináptica do Sistema 
Nervoso Periférico e do Sistema Nervoso Central. Estu-
dos mostram que o BNDF caracteriza-se por fortalecer 
sinapses excitatórias e por enfraquecer sinapses inibitó-
rias. Além disso, intensifica a neurogênese e, por conse-
quência, se faz essencial como substância ativa na regene-
ração nervosa (13).

Neurotrofina 3: estimula o crescimento e a diferen-
ciação de novos neurônios e sinapses, atuando também na 
manutenção e na diferenciação de neurônios já existentes. 
Foi o terceiro fator neurotrófico assim descrito, e é intima-
mente homólogo aos Fatores de Crescimento Neural e ao 
Derivado do Cérebro. Estudam-se muito os seus efeitos 
em animais, mas, até o momento, há pouca informação so-
bre o NT-3 na regeneração de nervo periférico em huma-
nos adultos (14).

Neurotrofina 4: conhecida por promover a sobrevi-
vência de neurônios motores e sensoriais, é uma proteína 
com potenciais efeitos neurotróficos em algumas subpo-
pulações de neurônios. Assim como a NT-3, apresenta-se 
como um fator neurotrófico derivado para os neurônios do 
gânglio trigeminal. A NT-4 suporta mais neurônios senso-
riais do que o BDNF e, também, promove a formação de 
sinapses funcionais em culturas de neurônios hipocampais.

Fator Neurotrófico da Glia (GDNF): é considerado 
o fator mais protetor para neurônios motores, uma vez que 
evita que ocorra a apoptose, sendo também fundamental 
na sua formação. Apresenta função precípua no processo 
de regeneração de neurônios sensitivos. O GDNF tem sua 
expressão elevada em nervos humanos traumatizados (16).

Fator Neurotrófico Ciliar (CNTF): promove a sínte-
se de neurotransmissores e crescimento do axônio em algu-
mas populações neurais, incluindo os astrócitos. Essa pro-
teína é um potente fator de sobrevivência para neurônios e 
para oligodendrócitos, assim como é relevante na redução 
da destruição tecidual durante ataques inflamatórios (17).

Fatores de Crescimento Similares à Insulina (IGF): 
os IGFs (ou somatomedinas) são parte de um sistema com-
plexo que as células utilizam-se para a comunicação com o 
seu ambiente fisiológico. O IGF-1 é o mais conhecido e 

Fator de 
crescimento Principal alvo

NGF Neurônios sensitivos e axônios pequenos
BDNF Neurônios sensitivos e axônios grandes
NT-3 Neurônios sensitivos e motores
NT-4/5 Neurônios motores
GDNF Neurônios motores
CNTF Nervo Ciático

IGF Células inflamatórias (anti-inflamatórias), neurônios 
sensitivos e motores

VEGF Células do endotélio vascular

Tabela 1. Principais fatores de crescimento envolvidos na regeneração 
nervosa e seus alvos de ação
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está presente em vários estágios do desenvolvimento do 
Sistema Nervoso Periférico, exercendo uma série de fun-
ções, dentre elas a principal: a promoção da regeneração 
dos axônios sensitivos e motores. Evidências sugerem que 
níveis elevados de IGF em músculos denervados podem 
estimular a regeneração com brotamento do nervo (18).

Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF): 
além de atuar essencialmente no tecido vascular, também 
auxilia a regeneração de nervos, devido à estreita relação 
existente entre as fibras nervosas e os vasos sanguíneos, 
sendo o VEGF o responsável pela vasculogênese e pela an-
giogênse. A adição de VEGF aumenta a infiltração de va-
sos sanguíneos em câmaras de condução nervosa, relacio-
nando-se intimamente ao aumento da regeneração axonal 
e à migração de células de Schwann, tornando esse fator 
imprescindível para a obtenção de resultados significativos 
na regeneração neural (19).

Portanto, dentre as variadas formas de tentativa de in-
tervenção farmacológica para reparo de danos nervosos, 
incluem-se os fatores de crescimento, os quais apresentam 
características que diferem entre si, que ditam o funciona-
mento dessas substâncias no que tange ao uso apropriado 
de cada uma delas. Entende-se que os fatores de cresci-
mento devem ser administrados localmente para atingir 
um efeito terapêutico mais focado e adequado, almejando 
taxas de cura máximas e prevenção de reações adversas, 
igualmente. Um tratamento promissor, por fim, baseia-se 
na combinação de elementos biológicos e sintéticos (cirúr-
gicos) para que a regeneração seja a mais plena possível e 
proporcione os melhores resultados.

ESTIMULAÇÃO QUÍMICA

Diversos fatores, sejam endógenos ou exógenos, po-
dem auxiliar no processo de regeneração do nervo perifé-
rico. Este tópico visa a citar alguns deles.

Terapia Molecular

A adição de NGCs (Nerve Guidance Conduits) melhora a 
regeneração do nervo, principalmente através das junções 
GAP. Entretanto, essa, por si só, é ineficaz para amplifi-
car a recuperação funcional do nervo periférico afligido. 
Dentre os esforços para melhorar a regeneração funcional, 
há trabalhos que sugerem a criação de um microambiente 
mais condutor para facilitar a regeneração (7). Uma dimi-
nuição na regeneração do nervo funcional ao longo desse 
conduto nervoso pode ser relacionada a uma série de fato-
res, que incluem a formação inadequada de MEC (matriz 
extracelular), suporte neurotrófico insuficiente, quantidade 
baixa de Schwann e também uma diminuição na migração 
dessas células e uma possível redução no neurotropismo 
(26). Nas diversas terapias que visam à regeneração do ner-
vo funcional, os avanços têm sido realizados objetivando-
-se propiciar um ambiente mais condutivo para reparar. As 

estratégias valem-se do uso de fatores de crescimento exó-
geno – fator de crescimento de fibroblastos (bFGF), fator 
de crescimento endotelial vascular (VEGF), fatores neuro-
tróficos (por exemplo, neurotrofina-3 e a 1 - NT3 e NGF).

Os fatores neurotróficos melhoram a regeneração fun-
cional, propiciando apoio ao crescimento axonal, à migra-
ção de células de Schwann proliferativas, e recrudescendo 
a proteção nervosa através de uma ativação mediada pelo 
receptor de sinalização.

CÉLULAS-TRONCO NA REGENERAÇÃO 
DO NERVO PERIFÉRICO

As lesões em nervos periféricos podem não só gerar dé-
ficit sensitivo, como também podem provocar a perda ou 
disfunção funcional do órgão inervado, além de raramen-
te apresentarem recuperação sem procedimentos cirúrgi-
cos (28). Diante dessas limitações, a comunidade científica 
dedica-se a buscar alternativas terapêuticas, e uma das que 
têm obtido grande êxito é a terapia com células-tronco. 
Essas possuem características importantes que as diferen-
ciam de outros tipos celulares, pois são precursoras indife-
renciadas que têm capacidade de autorrenovação e podem 
diferenciar-se em múltiplas linhagens (29).

As células-tronco estão presentes em diversos tecidos e 
são responsáveis pela regeneração dos mesmos na ocorrên-
cia de injúrias ou lesões (28,30). Algumas das fontes dessas 
células são a medula óssea, o tecido adiposo, o sangue do 
cordão umbilical e o sangue periférico. Porém, tais células 
podem ser tecido-específicas, ou seja, oriundas diretamente 
de tecidos especializados (29-32).

A medula óssea sempre foi considerada a principal fon-
te de células-tronco que seriam destinadas à regeneração 
neuronal. No entanto, em virtude de algumas condições, 
como o fato de nem todos os pacientes serem capazes de 
utilizar sua própria medula em função da idade e de doen-
ças subjacentes, é possível observar que há uma procura 
maior por novas fontes de extração de células-tronco, como 
cordão umbilical, tecido adiposo, entre outras. Além disso, 
as células-tronco, como as derivadas do cordão umbilical, 
apresentam altas taxas de proliferação e melhor capacida-
de de expansão do que as células-tronco mesenquimais da 
medula óssea in vitro. Há, também, a vantagem de serem 
mais eticamente aceitas, uma vez que são abundantemente 
disponíveis, hipoimunogênicas e não tumorogênicas.

Células-tronco mesenquimais do cordão 
umbilical humano

Estudos foram realizados para verificar se as células-
-tronco mesenquimais do cordão umbilical humano pode-
riam contribuir para a regeneração neural através de efei-
tos parácrinos, como a secreção de fatores de crescimento 
neurais e a deposição de componentes da lâmina basal, os 
quais tornariam o microambiente favorável para a regene-
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ração neural. Esses efeitos aumentariam sinergicamente a 
regeneração neural (33).

Através da extração dessas células-tronco do cordão 
umbilical e da aplicação das mesmas em locais de lesão, foi 
possível verificar os seguintes resultados:

•  Nas células-tronco, há a exibição de fibroblastos, a 
presença de diferentes tipos celulares devido ao seu 
potencial de multidiferenciação (células osteogêni-
cas, adipogênicas e condrogênicas, etc) e, também, 
há os marcadores mesenquimais CD29, CD44, CD90 
CD105, CD71 e CD73 – com destaque para o resulta-
do negativo para os marcadores CD34 (marcador he-
matopoiético e endotelial) e para o CD45 (marcador 
hematopoiético).

•  Essas células-tronco expressam matriz extracelular 
e proteínas neurotróficas relacionadas com a neuro-
gênese. Achados: colágeno tipo I, laminina e fibro-
nectina – todos envolvidos no processo de neuror-
regeneração – e 79 proteínas (14 delas são fatores de 
crescimento neurotróficos – BDNF, NT-3, NT-4/5, 
GDNF, PDGF, EGF, LIF, IGF-1, TGF-BETA, IL-6, 
NAP-2, VEGF, HGF, SCF).

•  Em um meio com culturas de células de Schwann, as 
células-tronco promovem um aumento nas taxas de 
proliferação dessas células.

Esses resultados mostraram que as células-tronco do 
cordão umbilical, além de promoverem regeneração axo-
nal e recuperação funcional, também podem promover 
um aumento da viabilidade e proliferação das células de 
Schwann, um aumento dos fatores de crescimento neurais 
e fatores de crescimento cerebrais em células de Schwann 
e, inclusive, o aumento do crescimento de neurites a partir 
de explantes de gânglios da raiz dorsal.

O consenso atual é de que as células-tronco mesenqui-
mais promovem a regeneração do nervo periférico através 
da liberação de citocinas, do crescimento de fatores e da 
presença de moléculas neurorregulatórias. Os estudos su-
gerem que os mecanismos parácrinos possivelmente fun-
damentam a eficácia das células-tronco mesenquimais do 
cordão umbilical humano, em uma terapia celular baseada 
no tratamento de lesões neurais.

Células-tronco do tecido adiposo

As células-tronco derivadas do tecido adiposo (CTTAs) 
são um grupo heterogêneo de células progenitoras multi-
potentes (34). Elas apresentam excelente potencial de di-
ferenciação em células nervosas, estimulam a formação de 
fatores de crescimento do nervo e podem ser induzidas em 
células de Schwann, células que podem promover a forma-
ção de estruturas de mielina in vitro (34,35).

Existe uma grande semelhança entre as células-tronco 
derivadas de tecido adiposo (CTTA) e as CTMO (células-
-tronco mesenquimais da medula óssea), a ressaltar ini-
cialmente a distância na regeneração do nervo em estudos 
que usaram CTTA e CTMO; contudo, as CTTAs apre-

sentam vantagens singulares que as tornam preferência: 
apresentam maior velocidade de proliferação, o procedi-
mento de coleta é mais fácil, mais seguro e menos invasi-
vo, quando comparado ao procedimento de retirada das 
CTMO, e a frequência de CTTAs no tecido adiposo é 
muito maior do que a das CTMO de medula óssea. Com 
isso, as células-tronco derivadas do tecido adiposo podem 
ser uma alternativa eficaz, sem a restrição da perda do 
nervo doador e funcional.

Células-tronco da Medula Óssea

Células-tronco mesenquimais derivadas da medula ós-
sea (CTMO) são de interesse da comunidade científica por 
apresentarem um notável potencial de diferenciação e por 
demonstrarem exercer um efeito benéfico sobre a regene-
ração do nervo periférico (35,36). As CTMO são consi-
deradas seguras devido à ausência de reação imunológica 
(37). Porém, o processo de coleta dessas células é um pro-
cedimento invasivo e doloroso, realizado através da aspira-
ção da medula óssea, e a frequência de CTMO na medula 
óssea é relativamente baixa (35,36,38).

As células de Schwann são células estruturais e funcio-
nais primárias no sistema nervoso periférico e desempe-
nham um papel singular na regeneração nervosa periférica. 
Foi observado que, com as CTMO, é possível auxiliar na 
regeneração do nervo periférico não só através da libera-
ção direta de fatores neurotróficos, mas também através 
da modulação do comportamento celular das células de 
Schwann (36). Essas células também têm a capacidade de 
se diferenciar, sendo capazes de melhorar a formação de 
mielina e a regeneração do nervo, como também são ca-
pazes de expressar marcadores neuronais e de promover a 
expressão de fatores de crescimento (39,40).

As CTMO  implantadas em um estudo mostraram pro-
mover a regeneração axonal e a recuperação funcional de 
reparação de nervos periféricos. Por meio de métodos de 
cultura in vitro, observou-se que as células-tronco mesen-
quimais da medula óssea aumentaram a sobrevivência e 
proliferação de SCs, além de estimularem a expressão em 
células de Schwann de fatores neurotróficos, tais como 
NGF, BDNF, TrkA e LNGFR (36,40). Experiências in vivo 
de reparação de nervos periféricos de ratos demonstraram 
que as CTMO também recrudesceram a geração de SCs e 
promoveram funções neurotróficas mediadas por SC den-
tro de nervos em regeneração (36). Desse modo, as CTMO 
desempenharam uma função de moduladora das células de 
Schwann (40).

ELETROESTIMULAÇÃO

A estimulação elétrica vem sendo usada para diversos fins, 
como reabilitação muscular em lesões de medula espinhal. 
Entretanto, tal método permanece contraditório no meio 
científico, visto que carece de estudos significativos (21).
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A regeneração neuronal naturalmente ocorre (1-
3mm/dia); contudo, o sucesso da regeneração é compro-
metido por diversos fatores quando acontece uma perda 
da conexão entre os axônios: degeneração walleriana no 
coto distal, crescimento tortuoso de axônios, declínio da 
expressão de genes associados à regeneração neuronal 
(41). Novos estudos vêm demonstrando que doses diá-
rias de estimulação elétrica de baixa frequência (20Hz) de 
curta duração (1h) tendem a ser eficientes na regeneração 
axonal, quando utilizados após microcirurgia reconstruti-
va (41). Estudos indicam que a estimulação de segmentos 
proximais do nervo lesado tende a aumentar a velocida-
de de crescimento axonal, tanto de neurônios sensitivos, 
quanto motores (21).

Fatores neurotróficos possuem capacidades de manu-
tenção, de sobrevivência e de regeneração axonal. Esses 
são divididos em duas principais famílias: a família das neu-
rotrofinas (NT) e a do fator neurotrófico derivado da glia 
(GDNF). Os principais peptídeos que compõem a família 
das NT são o fator de crescimento neural (NGF) e o fator 
neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). Esses possuem 
alta afinidade a receptores Trk (A,B,C) e P75 em neurônios. 
Após a ruptura de um nervo, há um aumento na expressão 
de fatores neurotróficos (21). Com a estimulação elétrica, 
foi verificado que a expressão genética de fatores neurotró-
ficos e de seus receptores se potencializa. Desse modo, ele-
vam-se os níveis de AMPc intracelulares, gerando diversas 
reações a fim de produzir proteínas como Tα1-tubulina, 
GAP-43 e genes associados à regeneração (41).

A estimulação elétrica aumenta a expressão de neuro-
filamentos, fosforilações e a produção de proteína básica 
de mielina (MBP). Tal processo induz também à reorgani-
zação dos Nódulos de Ranvier. É acompanhado também 
por um incremento da depuração dos macrófagos ED-1-
-positivos, reduzindo a manifestação da proteína glial fi-
brilar ácida (GFAP). Dessa forma, a limpeza acelerada dos 
restos de mielina nos neurônios é facilitada, e as células de 
Schwann voltam para um estado mielinizante (41).

A corrente elétrica faz com que haja uma redistribui-
ção dos íons, afetando o influxo de cálcio e, assim, esta-
bilizando o interior da célula. Todavia, estímulos de alta 
frequência (200Hz) são prejudiciais aos nervos, ativando 
em demasia as bombas de Na/K e revertendo os transpor-
tadores de Na/Ca, tornando o ambiente intracelular propí-
cio à apoptose (41).

RESULTADOS

Os resultados esperados são os mais diversos, pois, em-
bora o autoenxerto de nervo autólogo seja o padrão ouro 
atualmente, buscam-se alternativas, visto que, com o auto-
enxerto, há a perda de um nervo funcional.

É possível tornar os resultados esperados ainda mais 
minuciosos quando observarmos cada técnica que foi 
abordada neste artigo. Dentre elas, podemos citar: métodos 

atuais de reparação nervosa (o autoenxerto), estimulações 
elétrica e química e também com o uso de células-tronco.

Autoenxerto

Conjunto de técnicas que abrangem a utilização de en-
xertos do próprio paciente, ou ainda de terceiros. Trata-se 
da técnica mais utilizada nos dias atuais. Esperam-se rege-
neração local e comprometimento nervoso no nervo que 
foi extraído para ser enxertado.

Estimulação química

Método que abrange uma ampla gama de substâncias 
para auxiliar na regeneração. Mecanismos não totalmente 
conhecidos e geralmente utilizados em conjunto com ou-
tras técnicas. Espera-se uma melhora no paciente, porém, 
quando utilizado de forma isolada, não apresenta os mes-
mos resultados do padrão ouro.

Células-Tronco

Utilização de células-tronco, em razão de sua elevada 
capacidade de diferenciação, bem como de sua grande dis-
ponibilidade, como tecido adiposo e medula óssea, possibi-
litando grande biodisponibilidade deste material.

Eletroestimulação

Uso de eletricidade para estimular a regeneração ner-
vosa. Apresenta viabilidade clínica. Por isso, espera-se um 
impacto positivo e alternativa como um novo tratamento.

DISCUSSÃO

Para o desenvolvimento desta revisão, levamos em con-
sideração os aspectos mais relevantes na atualidade a res-
peito da regeneração do nervo periférico. São eles: reparo 
cirúrgico, fatores de crescimento, estimulação química, uso 
de células-tronco e eletroestimulação. Cabe ressaltar que 
todas essas questões estudadas apresentam prós e contras, 
e a avaliação dessa dualidade é fundamental para que seja 
possível atingir resultados cada vez mais precisos e eficazes 
em termos de regeneração nervosa.

Confrontando os dados da literatura, sabe-se que, em 
relação ao reparo cirúrgico, existem lesões que requerem ou 
não a realização de enxerto ou condutos, de acordo com a 
tensão permitida para a aproximação dos cotos. As suturas 
visam à melhor aproximação dos fascículos nervosos, evi-
tando a tensão e minimizando o tecido de cicatrização. O 
reparo epineural pode ser interno, o qual é preferível para 
nervos monofasciculares ou oligofasciculares, ou externo, 
para nervos polifasciculares. Aos fascículos perineurais, 
adota-se a técnica de reparo fascicular ou sutura perineu-
ral. Também utiliza-se a sutura epiperineural para situações 
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de perineuro espesso. Por sua vez, os enxertos podem ser 
autoenxertos, aloenxertos e xenoenxertos, sendo os enxer-
tos nervosos autólogos o padrão ouro para quando hou-
ver distância considerável entre os cotos, contrastando-se, 
nesse aspecto, com a técnica da sutura. Entretanto, o uso 
de enxertos requer cautela para evitar o surgimento de 
neuromas e hiperestesia e, como fator negativo da técni-
ca, encontram-se as complicações advindas do suprimento 
vascular, como a isquemia e a morte do tecido nervoso. 
Ainda no que tange ao reparo cirúrgico, o uso de condutos 
ocorre em lesões cujos espaços entre os cotos não sejam 
superiores a 3 cm e também que não sejam adequadas à su-
tura. A adoção de condutos na promoção da regeneração 
nervosa é recomendada e pode ser combinada a fatores de 
crescimento, células-tronco, fármacos. Nesse contexto, os 
condutos não biológicos não absorvíveis apresentam des-
vantagem em virtude da maior compressão, bem como do 
maior tecido de cicatrização. A permeabilidade dos con-
dutos deve ser devidamente avaliada para não minimizar o 
acesso de substâncias, sendo assim prejudicial. Portanto, o 
reparo cirúrgico por si só apresenta-se como alternativa à 
regeneração nervosa, porém é muito particular no que se 
refere à lesão, especialmente na especificidade da distância 
dos cotos.

A estimulação química tem por objetivo usar mo-
léculas e substâncias a fim de promover a regeneração 
nervosa. Diversas moléculas, tais como fatores de cres-
cimento de fibroblastos (bFGF), fatores de crescimento 
endoteliais vasculares (VEGF) e fatores de crescimento 
(NT), quando aplicados concomitantemente com o uso 
de condutos, promovem um ambiente mais propício para 
a regeneração do nervo periférico. Dessa forma, é um 
fator que age adequadamente como um sinergista, depen-
dendo de outras técnicas. No entanto, o uso de estímulos 
químicos ainda carece de estudos acerca de sua eficácia e 
de seus efeitos colaterais.

Os fatores neurotróficos agem na manutenção, diferen-
ciação e regeneração axonal. Por vezes, esses moduladores 
celulares agem não apenas na regeneração tecidual, como 
também na funcional. Porém, a capacidade de regeneração 
é muito mais expressiva no SNP em relação ao SNC. A téc-
nica de administração local desses fatores de crescimento 
já possui resultado comprovado, mas necessita de comple-
mentação de outras técnicas para melhores resultados.

Já as células-tronco são utilizadas por serem uma técnica 
menos invasiva e apresentarem grande biodisponibilidade, 
caracterizando-se pela autorrenovação e capacidade de dife-
renciação em múltiplas linhas celulares. As CTTAs apresen-
tam maior velocidade de proliferação, a coleta é mais sim-
plificada e menos invasiva quando comparadas às CTMOs.  
As CTMOs têm como desvantagem o procedimento de 
coleta doloroso e invasivo, além de uma frequência baixa 
na medula óssea, mas, como vantagem significativa, há a 
ausência de reação imunológica. Essas células auxiliam a 
regeneração do nervo periférico por liberação de fatores 
neurotróficos e modulação das células de Schwann. Contu-

do, o estudo das células-tronco ainda carece de explicações 
quanto à aplicação da sua capacidade regenerativa nervosa 
diante de alguns mecanismos adjacentes, como a sua dife-
renciação em células de Schwann.

A eletroestimulação de nervos periféricos é um tema 
recente com potencial ainda parcialmente desconhecido. 
Foi verificado que a técnica induz à produção de fatores 
neurotróficos e, dessa forma, propicia a indução da rege-
neração nervosa, aumentando a velocidade de crescimento 
axonal de neurônios motores e sensitivos. Entretanto, nas 
pesquisas acerca da estimulação elétrica em nervos peri-
féricos, carecem estudos que comprovem que seus resul-
tados seriam válidos tanto em modelos animais como em 
humanos. Além disso, a estimulação elétrica requer especi-
ficidade de corrente. Estímulos de alta frequência podem 
favorecer a apoptose por ativar excessivamente as bombas 
de Na/K e reverter os transportadores de Na/Ca, provo-
cando uma situação iônica incompatível com a vida celular. 
Logo, os profissionais permanecem com certa insegurança 
para aplicarem tal método em meio clínico.

Enfim, mediante os resultados encontrados e os prós e 
contras de cada método em questão, conclui-se que os estu-
dos e os novos procedimentos são muito promissores para 
a regeneração do nervo periférico. Algumas técnicas apre-
sentam maior eficácia quando combinadas entre si, como a 
sutura seguida de eletroestimulação, mostrando que a taxa 
regenerativa é dependente não só de fatores como o tipo 
de lesão, mas também das técnicas empregadas para o seu 
reparo. Desse modo, é necessário que mais estudos sejam 
realizados e que haja compreensão de que novos métodos 
estão surgindo, encaminhando-se o uso combinado de téc-
nicas à preferência no âmbito clínico da regeneração do 
nervo periférico.

CONCLUSÃO

A regeneração do nervo periférico é uma área de es-
tudo complexa e dinâmica, que apresenta grande número 
de novos experimentos, muitos deles manifestando pro-
gresso favorável. Nesse sentido, os conduítes sintéticos, a 
eletroestimulação, a farmacoterapia, os fatores de cresci-
mento e as células-tronco têm se apresentado como alter-
nativas de uso para complementar as técnicas de enxertos, 
estendendo as opções de tratamento das lesões de nervo 
periférico. Sabe-se que os melhores resultados no trata-
mento resultam da combinação dessas técnicas, ou seja, é 
importante saber avaliar o paciente e adequar a interven-
ção médica às suas necessidades particulares, a fim de oti-
mizar o seu bem-estar. Além das técnicas abordadas nesta 
revisão, o aprofundamento do estudo acerca da biologia 
molecular, do desenvolvimento da engenharia de tecidos 
e da nanotecnologia se apresenta promissor. Assim, nota-
-se que as opções de tratamento para o paciente com le-
são periférica cresceram quantitativa e qualitativamente e 
rumam a serem ampliadas.



471

NERVO PERIFÉRICO: FATORES QUE INFLUENCIAM NA REGENERAÇÃO NERVOSA   Amantéa et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (4): 462-472, out.-dez. 2018

REFERÊNCIAS
 1. GRINSELL, D.; KEATING, C. P.. Peripheral Nerve Reconstruction 

after Injury: A Review of  Clinical and Experimental Therapies. Bio-
med Research International, [s.l.], v. 2014, p.1-13, 2014. Hindawi 
Publishing Corporation. http://dx.doi.org/10.1155/2014/698256.

 2. MENORCA, Ron M.g.; FUSSELL, Theron S.; ELFAR, John C.. 
Nerve Physiology. Hand Clinics, [s.l.], v. 29, n. 3, p.317-330, ago. 
2013. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.hcl.2013.04.002.

 3. BURNETT, Mark G.; ZAGER, Eric L.. Pathophysiology of  periph-
eral nerve injury: a brief  review. Neurosurgical Focus, [s.l.], v. 16, 
n. 5, p.1-7, maio 2004. Journal of  Neurosurgery Publishing Group 
(JNSPG). http://dx.doi.org/10.3171/foc.2004.16.5.2.

 4. HOUSCHYAR, K. S. et al. The Role of  Current Techniques and 
Concepts in Peripheral Nerve Repair. Plastic Surgery Interna-
tional, [s.l.], v. 2016, p.1-8, 2016. Hindawi Publishing Corporation. 
http://dx.doi.org/10.1155/2016/4175293.

 5. MARTINS, Roberto Sergio et al. Traumatic injuries of  peripheral 
nerves: a review with emphasis on surgical indication. Arq. Neuro-
-psiquiatr., [s.l.], v. 71, n. 10, p.811-814, out. 2013. FapUNIFESP 
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/0004-282x20130127.

 6. A. Neil Salyapongse, Samuel O. Poore, Ahmed M. Afifi and Mi-
chael L. Bentz, “Extremity Replantation: A Comprehensive Clinical 
Guide”, Springer, 2015, New York, pg 30 

 7. DALY, W. et al. A biomaterials approach to peripheral nerve re-
generation: bridging the peripheral nerve gap and enhancing func-
tional recovery. Journal Of  The Royal Society Interface, [s.l.], v. 
9, n. 67, p.202-221, 16 nov. 2011. The Royal Society. http://dx.doi.
org/10.1098/rsif.2011.0438.

 8. FARONI, Alessandro et al. Peripheral nerve regeneration: Experi-
mental strategies and future perspectives. Advanced Drug De-
livery Reviews, [s.l.], v. 82-83, p.160-167, mar. 2015. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2014.11.010.

 9. SIEMIONOW, Maria et al. Regeneration and repair of  peripheral 
nerves with different biomaterials: Review. Microsurgery,[s.l.], v. 
30, n. 7, p.574-588, 27 set. 2010. Wiley-Blackwell. http://dx.doi.
org/10.1002/micr.20799.

 10. KONOFAOS, P. et al. Nerve Repair by Means of  Tubulization: 
Past, Present, Future. Journal Of  Reconstructive Microsurgery, 
[s.l.], v. 29, n. 03, p.149-164, 9 jan. 2013. Thieme Publishing Group. 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1333316.

 11. BOYD, J. Gordon; GORDON, Tessa. Neurotrophic Factors and 
Their Receptors in Axonal Regeneration and Functional Recovery 
After Peripheral Nerve Injury. Mn, [s.l.], v. 27, n. 3, p.277-324, 2003. 
Springer Science + Business Media. http://dx.doi.org/10.1385/
mn:27:3:277.

 12. ZHANG, Y. H. et al. Nerve growth factor enhances the excitability 
of  rat sensory neurons through activation of  the atypical protein 
kinase C isoform, PKM . Journal Of  Neurophysiology, [s.l.], v. 
107, n. 1, p.315-335, 5 out. 2011. American Physiological Society. 
http://dx.doi.org/10.1152/jn.00030.2011.

 13. BINDER, Devin K.; SCHARFMAN, Helen E.. Mini Review. 
Growth Factors, [s.l.], v. 22, n. 3, p.123-131, jan. 2004. Informa UK 
Limited. http://dx.doi.org/10.1080/08977190410001723308.

 14. SHIMAZU, K.. NT-3 facilitates hippocampal plasticity and learn-
ing and memory by regulating neurogenesis. Learning & Memory, 
[s.l.], v. 13, n. 3, p.307-315, 1 maio 2006. Cold Spring Harbor Labo-
ratory Press. http://dx.doi.org/10.1101/lm.76006.

 15. TRUZZI, Francesca et al. Neurotrophins and Their Receptors 
Stimulate Melanoma Cell Proliferation and Migration. Journal Of  
Investigative Dermatology, [s.l.], v. 128, n. 8, p.2031-2040, ago. 
2008. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1038/jid.2008.21.

 16. CARNICELLA, Sebastien et al. Noribogaine, but not 18-MC, ex-
hibits similar actions as ibogaine on GDNF expression and ethanol 
self-administration. Addiction Biology, [s.l.], v. 15, n. 4, p.424-433, 
out. 2010. Wiley-Blackwell. http://dx.doi.org/10.1111/j.1369-
1600.2010.00251.x.

 17. LIN, Hsiao-wen et al. Ciliary neurotrophic factor (CNTF) plus solu-
ble CNTF receptor α increases cyclooxygenase-2 expression, PGE2 
release and interferon-γ-induced CD40 in murine microglia. Jour-
nal Of  Neuroinflammation, [s.l.], v. 6, n. 1, p.7-20, 2009. Springer 
Nature. http://dx.doi.org/10.1186/1742-2094-6-7.

 18. DUAN, Cunming et al. Insulin-like growth factors (IGFs), IGF re-
ceptors, and IGF-binding proteins: Roles in skeletal muscle growth 

and differentiation. General And Comparative Endocrinology, 
[s.l.], v. 167, n. 3, p.344-351, jul. 2010. Elsevier BV. http://dx.doi.
org/10.1016/j.ygcen.2010.04.009.

 19. KEMPEN, Diederik H.r. et al. Effect of  local sequential VEGF 
and BMP-2 delivery on ectopic and orthotopic bone regeneration. 
Biomaterials, [s.l.], v. 30, n. 14, p.2816-2825, maio 2009. Elsevier 
BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.01.031.

 20. BONO, J. P. de et al. Novel quantitative phenotypes of  exercise 
training in mouse models. Ajp: Regulatory, Integrative and 
Comparative Physiology, [s.l.], v. 290, n. 4, p.926-934, 1 dez. 2005. 
American Physiological Society. http://dx.doi.org/10.1152/ajp-
regu.00694.2005.

 21. Arthur W. English, Jennifer C. Wilhelm, and Patricia J. Ward Exer-
cise, Neurotrophins, and Axon Regeneration in the PNS PHYSI-
OLOGY 29: 437- 445, 2014; doi:10.1152/physiol.00028.2014

 22. SUTER, Ueli et al. Disease mechanisms in inherited neuropathies. 
Nature Reviews Neuroscience, [s.l.], v. 4, n. 9, p.714-726, set. 2003. 
Nature Publishing Group. http://dx.doi.org/10.1038/nrn1196.

 23. BERMINGHAM, J R et al. Tst-1/Oct-6/SCIP regulates a unique 
step in peripheral myelination and is required for normal respira-
tion. Genes & Development, [s.l.], v. 10, n. 14, p.1751-1762, 15 
jul. 1996. Cold Spring Harbor Laboratory Press. http://dx.doi.
org/10.1101/gad.10.14.1751.

 24. COTTER, L. et al. Dlg1-PTEN Interaction Regulates Myelin 
Thickness to Prevent Damaging Peripheral Nerve Overmyelination. 
Science, [s.l.], v. 328, n. 5984, p.1415-1418, 6 maio 2010. Ameri-
can Association for the Advancement of  Science (AAAS). http://
dx.doi.org/10.1126/science.1187735.

 25. GLENN, Thomas D et al. Signals regulating myelination in periph-
eral nerves and the Schwann cell response to injury.Current Opin-
ion In Neurobiology, [s.l.], v. 23, n. 6, p.1041-1048, dez. 2013. El-
sevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.conb.2013.06.010.

 26. MUKHATYAR, Vivek et al. Tissue Engineering Strategies Desig-
ned to Realize the Endogenous Regenerative Potential of  Peripheral 
Nerves. Adv. Mater., [s.l.], p.4670-4679, 10 nov. 2009. Wiley-Bla-
ckwell. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200900746.

 27. DEISTER, C et al. Optimizing neurotrophic factor combinations 
for neurite outgrowth. J. Neural Eng., [s.l.], v. 3, n. 2, p.172-179, 
16 maio 2006. IOP Publishing. http://dx.doi.org/10.1088/1741-
2560/3/2/011.

 28. SEBBEN, Alessandra Deise et al. Regeneração de nervos periféri-
cos: terapia celular e fatores neurotróficos. Revista Brasileira de 
Ortopedia, [s.l.], v. 46, n. 6, p.643-649, 2011. FapUNIFESP (SciE-
LO). http://dx.doi.org/10.1590/s0102-36162011000600004.

 29. LEMISCHKA, Ihor R. et al. Stem Cell Biology: A View toward the 
Future. Annals Of  The New York Academy Of  Sciences,[s.l.], 
v. 1044, n. 1, p.132-138, jun. 2005. Wiley-Blackwell. http://dx.doi.
org/10.1196/annals.1349.017.

 30. Zuk PA, Zhu M, Mizuno H, Huang J, Futrell JW, Katz AJ, et al. 
Multilineage cells from human adipose tissue: implications for cell-
based therapies. Tissue Eng. 2001;7(2):211-28.

 31. Braga Silva J, Gehlen D, Javier ARR, Menta C, Atkinson EA, Ma-
chado DC, et al. Efeitos das células-tronco adultas de medula óssea 
e do plasma rico em plaquetas na regeneração e recuperação funcio-
nal nervosa em um modelo de defeito agudo em nervo periférico 
em rato. Acta Ortop Bras. 2006;14(5):273-5.         

 32. Kallur T, Farr TD, Bohm-Sturm P, Kokaia Z, Hoehn M. Spatio-
temporal dynamics, differentiation and viability of  human neural 
stem cells after implantation into neonatal rat brain. Eur J Neurosci. 
2011;34(3):382-93.

 33. WANG, Yu et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cells 
promote peripheral nerve repair via paracrine mechanisms. Neural 
Regen Res, [s.l.], v. 10, n. 4, p.651-658, 2015. Medknow. http://
dx.doi.org/10.4103/1673-5374.155442.

 34. WIDGEROW, Alan D. et al. “Strategic sequences” in adipose-derived 
stem cell nerve regeneration. Microsurgery, [s.l.], v. 34, n. 4, p.324-
330, 27 dez. 2013. Wiley-Blackwell. http://dx.doi.org/10.1002/
micr.22219.

 35. SUMMA, P.g. di et al. Adipose-derived stem cells enhance periph-
eral nerve regeneration. Journal Of  Plastic, Reconstructive & 
Aesthetic Surgery, [s.l.], v. 63, n. 9, p.1544-1552, set. 2010. Elsevier 
BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.bjps.2009.09.012.

 36. WANG, Jie et al. Bone marrow mesenchymal stem cells promote 
cell proliferation and neurotrophic function of  Schwann cells in vi-



472

NERVO PERIFÉRICO: FATORES QUE INFLUENCIAM NA REGENERAÇÃO NERVOSA   Amantéa et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (4): 462-472, out.-dez. 2018

tro and in vivo. Brain Research, [s.l.], v. 1262, p.7-15, mar. 2009. 
Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2009.01.056.

 37. WAKITANI, Shigeyuki et al. Safety of  autologous bone marrow-
derived mesenchymal stem cell transplantation for cartilage repair in 
41 patients with 45 joints followed for up to 11 years and 5 months. 
J Tissue Eng Regen Med, [s.l.], v. 5, n. 2, p.146-150, 26 jan. 2011. 
Wiley-Blackwell. http://dx.doi.org/10.1002/term.299.

 38. XU, Yongfeng et al. Myelin-forming ability of  Schwann cell-like 
cells induced from rat adipose-derived stem cells in vitro.Brain Re-
search, [s.l.], v. 1239, p.49-55, nov. 2008. Elsevier BV. http://dx.doi.
org/10.1016/j.brainres.2008.08.088.

 39. MONTZKA, Katrin et al. Neural differentiation potential of  hu-
man bone marrow-derived mesenchymal stromal cells: misleading 
marker gene expression. Bmc Neuroscience, [s.l.], v. 10, n. 1, p.10-
16, 2009. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2202-
10-16.

 40. HUNDEPOOL, Caroline A. et al. The effect of  stem cells in 
bridging peripheral nerve defects: a meta-analysis. Journal Of  

Neurosurgery, [s.l.], v. 121, n. 1, p.195-209, jul. 2014. Journal 
of  Neurosurgery Publishing Group (JNSPG). http://dx.doi.
org/10.3171/2014.4.jns131260.

 41. CHAN, K. M. et al. The use of  brief  post-surgical low frequency 
electrical stimulation to enhance nerve regeneration in clinical prac-
tice. J Physiol, [s.l.], v. 594, n. 13, p.3553-3559, 24 mar. 2016. Wiley-
-Blackwell. http://dx.doi.org/10.1113/jp270892.

 Endereço para correspondência
Gabriel Lenz 
Rua dos Burgueses, 295/1702
91.530-020 – Porto Alegre/RS – Brasil
 (51) 99584-1226
 gabriel.lenz@acad.pucrs.br
Recebido: 6/6/2017 – Aprovado: 28/6/2017



473Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (4): 473-478, out.-dez. 2018

ARTIGO DE REVISÃO

O idoso na UTI: término ou reinício de uma vida?  
Revisando a funcionalidade

RESUMO

O número de idosos admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aumentou como consequência do envelhecimento da popu-
lação. Mais da metade dos pacientes críticos têm mais de 65 anos. Dada a melhoria dos cuidados intensivos, um número crescente 
de pacientes sobrevive levando a um aumento significativo da morbidade a longo prazo. Apesar de todos os esforços das estratégias 
agressivas necessárias para manter a vida em uma doença crítica, idosos são mais propensos a desenvolver deficiências permanentes 
devido ao tempo de permanência na UTI. A necessidade de cuidados intensivos de longo prazo afeta o desempenho das atividades da 
vida diária (AVDs). A imobilidade prolongada pode resultar em perda de força e resistência muscular, equilíbrio e coordenação neu-
romuscular levando a um comprometimento funcional total. A capacidade funcional é atualmente considerada um novo paradigma 
de saúde, sendo crucial para a prevenção e apoio à saúde dos idosos. Através da capacidade funcional, é possível diagnosticar, tratar, 
restaurar e evitar complicações secundárias a doenças crônicas.

UNITERMOS: Cuidados Críticos, Capacidade Funcional, Idoso, Envelhecimento, Avaliação Funcional.

ABSTRACT

The number of  elderly admitted to the Intensive Care Unit (ICU) increased as a consequence of  population ageing. More than half  of  critically ill patients 
are older than 65 years. Given the improvement in intensive care, an increasing number of  patients survive, leading to a significant increase in long-term 
morbidity. Despite all the efforts of  the aggressive strategies needed to maintain life in a critical illness, seniors are more likely to develop permanent disabilities 
due to length of  stay in the ICU. The need for long-term intensive care affects the performance of  daily living activities. Prolonged immobility may result in loss 
of  muscle strength and endurance and in neuromuscular balance and coordination, leading to a total functional impairment. Functional capacity is currently 
considered a new paradigm of  health, being crucial for the prevention and support to elderly health. Through functional capacity it is possible to diagnose, 
treat, restore and avoid complications secondary to chronic diseases.

KEYWORDS: Critical Care, Functional Capacity, Elderly, Ageing, Functionally-assessment.

The elderly in the ICU: termination or restart of  a life? Reviewing functionality
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O ENVELHECIMENTO

O envelhecimento é um processo biológico associado 
ao declínio das capacidades físicas, psicológicas e com-
portamentais, muitas vezes independente de um marco 

cronológico. Estar saudável passa a ser entendido como 
a capacidade do organismo de responder às necessidades 
da vida cotidiana (1). Assim, a saúde do idoso pode ser 
avaliada por meio de sua capacidade funcional, resultado 
da interação entre saúde física, mental, independência na 
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vida diária, integração social, suporte familiar, indepen-
dência econômica e utilização de serviços (2). A capaci-
dade funcional é geralmente avaliada pela capacidade de 
realizar AVDs.

Nas duas últimas décadas, os países em desenvolvimen-
to vêm passando por um fênomeno denominado transição 
demográfica. Esse fenômeno caracteriza-se pelo aumento 
rápido e progressivo do número de pessoas idosas. No 
Brasil, estima-se que os idosos constituirão 16% da popu-
lação em 2050 (3). A melhora das condições de saúde, a 
redução dos níveis da fecundidade e da mortalidade são os 
principais determinantes dessa transição demográfica.

Com o envelhecimento da população, o número de 
idosos tem aumentado nas Unidades de Terapia Intensi-
va (UTIs). Mais da metade dos pacientes críticos possuem 
idade superior a 65 anos (4,5). Os cuidados médicos in-
tensivos permitem que um número crescente de pacientes 
sobreviva e, como consequência, há aumento significativo 
da morbidade a longo prazo, resultando em altos custos 
físicos, emocionais, cognitivos e financeiros para os pacien-
tes, famílias e sociedade (6).

A necessidade de cuidados intensivos prolongados 
afeta o prognóstico em termos da capacidade de execu-
tar AVDs. A fragilidade pré-clínica, definida como menor 
capacidade funcional, em pacientes com idade avançada, 
pode ser um bom marcador para identificar uma popula-
ção com um alto risco de mau prognóstico após a alta, in-
fluenciando seu estado funcional e qualidade de vida (QV) 
relacionada à saúde (7-10). Após a alta da UTI, pacientes 
idosos necessitam de maior assistência quando comparado 
aos mais jovens (6,11). Isso vai de encontro à maior taxa 
de utilização de serviços de saúde a partir dos 60 anos de 
idade, em comparação aos indivíduos mais jovens. Pela sua 
importância social, o crescimento desse grupo populacio-
nal tem despertado o interesse pelas particularidades do 
processo saúde-doença. Apesar disso, o número de estudos 
nacionais e internacionais nessa população não vem acom-
panhando o ritmo do envelhecimento populacional.

A capacidade funcional após a alta da UTI, avaliada 
através da independência funcional nas AVDs e ativida-
des instrumentais da vida diária (AIVDs), é um dos desfe-
chos investigados para verificar a evolução dos pacientes 
e quantificar a sua reabilitação após uma hospitalização. 

O IDOSO NO CENÁRIO DA SAÚDE

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ido-
so é todo o indivíduo com 60 anos ou mais para os paí-
ses em desenvolvimento, ou 65 anos de idade quando se 
trata de países desenvolvidos (12). A própria OMS reco-
nhece que, qualquer que seja o limite mínimo adotado, é 
importante considerar que a idade cronológica não é um 
marcador preciso para as alterações que acompanham o 
envelhecimento, podendo haver grandes variações quanto 
a condições de saúde, nível de participação na sociedade e 

nível de independência entre as pessoas idosas, em diferen-
tes contextos (13-15).

A saúde pública tem a necessidade de prestar cuidados 
a longo prazo às pessoas mais velhas que estão em alto 
risco de perdas significativas, e tem como objetivo permitir 
aos idosos manter um nível de capacidade funcional con-
sistente com os seus direitos básicos, fundamentais, de li-
berdade e de dignidade humana (12).

 
O IDOSO NA UTI

Com o envelhecimento da população, o número de 
pessoas idosas admitidas na UTI tem aumentado. Mais da 
metade dos pacientes nas UTIs possuem idade igual ou 
maior do que 65 (16). A medicina intensiva tem permitido 
um crescente número de pacientes sobreviventes compa-
rado com poucos anos atrás (5). Inúmeros são os fatores 
que tornam os pacientes idosos vulneráveis a desenvolver 
infecções com risco de vida e, consequentemente, necessi-
tarem de cuidados intensivos. Entre eles, incluem-se uma 
reserva fisiológica diminuída, imunossenescência, apareci-
mento de comorbidades, institucionalização, internações 
frequentes e diminuição do acesso aos cuidados de saúde.

Durante a doença crítica, há um desequilíbrio entre 
degradação e recuperação muscular representando um 
aumento degenerativo adicional que não pode ser com-
batido de forma adequada no envelhecimento muscular, 
o que, em parte, explica a maior prevalência de fraqueza 
adquirida na UTI entre os pacientes mais velhos (17). A 
musculatura dos idosos na UTI enfrenta insultos simul-
tâneos pela inflamação e pelo repouso no leito. O resul-
tado final é a atrofia muscular, fraqueza e diminuição da 
capacidade aeróbica, contribuindo para a incapacidade de 
realizar o autocuidado e as atividades básicas após a reso-
lução do quadro agudo (18).

Assim, apesar de todos os esforços, cuidados e estraté-
gias agressivas, realizados para manter a vida em uma situ-
ação de doença crítica, deve-se entender que os idosos são 
mais propensos a desenvolver deficiências permanentes em 
decorrência de uma internação em UTI. Além disso, eles 
podem necessitar de institucionalização a longo prazo, en-
frentando um maior risco de mortalidade em 5 anos (19).

A AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE

O conceito de capacidade funcional abrange a capaci-
dade do indivíduo em manter as habilidades físicas e cog-
nitivas para viver de forma independente e autônoma. Em 
outras palavras, capacidade para realização das atividades 
básicas e instrumentais da vida diária, ou seja, atividades 
que fazem parte da rotina do dia a dia, como fazer com-
pras, fazer sua contabilidade, manter a continência, banhar-
-se, deslocar-se e alimentar-se (20,21). Além da capacida-
de de executar as AVDs, a capacidade funcional pode ser 
avaliada como um domínio específico relacionado a um 
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componente físico da QV ligada à saúde (14). Em outras 
palavras, avaliar o quanto o estado físico interfere na QV.

A deficiência funcional representa a diferença entre a ca-
pacidade de uma pessoa e as exigências de um determinado 
ambiente físico ou social. Doenças resultam em disfunções 
sistêmicas que levam à incapacidade de realizar as funções 
cognitivas e físicas básicas, alterando a capacidade do indiví-
duo para atender às demandas de seu ambiente (18).

 
A CAPACIDADE FUNCIONAL NO IDOSO

As mudanças morfológicas, funcionais e bioquímicas 
que ocorrem no envelhecimento alcançam todo o orga-
nismo (20). Uma dessas alterações orgânicas é a perda de 
força muscular, de resistência e agilidade, o que aumenta 
a probabilidade de ocorrência de doenças crônicas. Outro 
aspecto relevante no envelhecimento é a diminuição da ca-
pacidade funcional, que acaba por dificultar na realização 
das AVDs e nas AIVDs. Quando isso acontece, há inter-
ferência direta sobre o autocuidado, fazendo com que, a 
médio e longo prazo, surja a necessidade de cuidados de 
longa permanência, geralmente com altos custos (20,21).

A capacidade funcional é, atualmente, considerada um 
novo paradigma de saúde, sendo de valor crucial para a 
prevenção e promoção da saúde do idoso. Através da sua 
compreensão, é possível diagnosticar, tratar, reabilitar e 
evitar complicações secundárias às doenças crônico-de-
generativas (20-23), bem como perceber o idoso em seu 
meio, na sua residência e na sua independência em relação 
aos cuidadores ou familiares (20,21). 

A CAPACIDADE FUNCIONAL APÓS  
A ALTA DA UTI

A capacidade funcional após a alta da UTI, avaliada 
através da independência funcional nas AVDs e AIVDs, 
é um dos desfechos investigados para verificar a evolução 
dos pacientes e quantificar a sua reabilitação após uma 
hospitalização (24). A imobilidade prolongada pode re-
sultar em perda de força e resistência muscular, perda de 
equilíbrio e coordenação neuromuscular, levando a um 
total comprometimento funcional (25). Esse compro-
metimento funcional traduz a perda de massa muscular 
esquelética periférica, que ocorre precoce e rapidamente 
durante a doença crítica (26) e contribui para o desen-
volvimento da fraqueza adquirida na UTI, com risco de 
déficit persistente (27).

Pacientes internados em UTI podem apresentar uma 
diminuição da independência funcional decorrente do uso 
de bloqueadores neuromusculares ou corticosteroides, do 
tempo de internação na UTI, bem como do tempo de ven-
tilação mecânica invasiva (VMI) ao qual necessitou ser sub-
metido (28). Esses pacientes são frequentemente expostos 
à imobilidade prolongada no leito, disfunção de órgãos 
vitais, sepse, hipoxemia e toxicidade de drogas neuromus-

culares, o que pode ocasionar a síndrome neuromuscular 
adquirida do paciente crítico (25).

Assim, a necessidade de cuidados intensivos prolon-
gados pode afetar o prognóstico pós-UTI em termos da 
capacidade de executar AVDs, e a probabilidade de melho-
ra dessas atividades está relacionada com a gravidade da 
condição (29). Depois de sobreviver à doença crítica, mui-
tos pacientes sofrem de suas consequências a longo prazo, 
as quais podem consistir de deficiências físicas, disfunção 
cognitiva e problemas de saúde mental (30).

Em um estudo que avaliou a função física em 98 pa-
cientes após seis meses da alta da UTI, valores de funcio-
nalidade foram significativamente menores nos pacientes 
com fraqueza adquirida na UTI. Os resultados deste es-
tudo mostraram que, quando avaliada em seis meses após 
a alta da UTI, a fraqueza muscular é independentemente 
associada com maior mortalidade e com baixa funcionali-
dade física (31). Adultos jovens com permanência na UTI 
inferior a duas semanas apresentam melhor funcionalidade 
e menor número de óbitos após um ano da alta, quando 
comparados com idosos que permaneciam por mais de 
duas semanas na UTI (mortalidade superior a 40% após 
um ano) (30). O estado funcional e a probabilidade de 
morte dos pacientes no ano seguinte à doença crítica são 
fortemente influenciados pela idade avançada e pela traje-
tória funcional prévia dos pacientes (5,32).

A doença crítica representa um momento de grande 
incerteza em relação a quanto uma pessoa idosa pode recu-
perar sua independência funcional (5,33). Sobreviver a uma 
doença crítica implica muitas alterações físicas e cognitivas 
que influenciam na vida desses pacientes de uma maneira 
inesperada. Pacientes de todas as idades podem ser afeta-
dos (34-36). Os idosos, no entanto, sofrem mais, por se-
rem o grupo demográfico com maior probabilidade de se 
tornar gravemente doente. Portanto, nos próximos anos, a 
prevalência de pacientes idosos impulsionará um aumento 
significativo no número de sobreviventes de doenças gra-
ves com deficiências físicas e cognitivas (18,35,37).

O declínio funcional experimentado na UTI em pacien-
tes mais velhos é significativo, na medida em que também 
se acredita contribuir para o aumento do sofrimento psí-
quico, do comprometimento cognitivo e, finalmente, da 
diminuição na QV (38,39). Os pacientes idosos pioram seu 
estado funcional durante a sua permanência na UTI, me-
lhoram após a alta hospitalar, mas não conseguem voltar 
para os níveis pré-UTI, mesmo após longos períodos de 
acompanhamento (14). Para os quase 1,4 milhão de idosos 
mais velhos (≥ 80 anos) que sobrevivem a doenças críticas 
a cada ano, o estado funcional pré-UTI influencia significa-
tivamente a trajetória funcional pós-UTI (5).

Estudos mostram a dificuldade de recuperação funcio-
nal, com maior prevalência em grupos idosos a longo pra-
zo. Um estudo com 112 idosos saudáveis com autonomia 
funcional plena, sem comprometimento cognitivo antes da 
entrada na UTI, demonstrou que a autonomia nas AIVDs 
diminuiu significativamente nos 12 meses subsequentes 



476

O IDOSO NA UTI: TÉRMINO OU REINÍCIO DE UMA VIDA? REVISANDO A FUNCIONALIDADE   Dietrich et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (4): 473-478, out.-dez. 2018

após a UTI, em comparação com a situação pré-UTI. A 
recuperação funcional máxima foi conseguida nos primei-
ros três a seis meses após a alta, sem adicional melhora no 
período seguinte, e a autonomia em AIVDs e AVDs foi 
semelhante em idosos velhos e idosos mais jovens ao final 
do acompanhamento (9). 

FATORES DE RISCO PARA  
A PERDA FUNCIONAL

Vários fatores estão associados ao aumento da morbi-
dade e mortalidade após uma admissão na UTI e, entre 
eles, encontram-se o tempo de permanência na UTI, a gra-
vidade da doença, as comorbidades prévias, o motivo de 
internação e a necessidade de suporte ventilatório invasi-
vo (40). Esses fatos implicam em processos destrutivos, 
adicionados às razões que resultaram no desenvolvimento 
da doença crítica, que procedem em déficits fisicos e cog-
nitivos por muitos anos, principalmente nos idosos mais 
velhos (18,41,42).

Pacientes com doença prévia importante apresentam 
alto risco de mortalidade logo no primeiro mês após sua 
internação na UTI. Quando acrescido de idade elevada, 
o desfecho é a incapacidade funcional permanente após 
a doença crítica. Essa deficiência também está associada 
ao aumento da mortalidade e da institucionalização des-
ses pacientes (5,18).

Pacientes que permanecem internados em UTI por 
períodos prolongados adquirem fraqueza muscular grave, 
que levam à dependência funcional. Essa situação é agra-
vada pelo uso de VM que, embora essencial para a reversão 
da disfunção respiratória, contribui para o descondiciona-
mento devido à necessidade de sedação e limitação de mo-
vimento (43,44). Pacientes que fazem uso de VM por mais 
de uma semana caracterizam-se por adquirirem aumento 
do risco de desenvolvimento das deficiências pós-UTI, 
utilizando-se de cuidados especiais relacionados à saúde 
(30,45). Pacientes mecanicamente ventilados por dois dias 
ou mais apresentam aumento da mortalidade pós-UTI e 
relevante declínio funcional nos seis meses após a alta da 
UTI (31,46).

COMO AVALIAR A  
CAPACIDADE FUNCIONAL?

Diante de um novo grupo de pacientes internados a 
cada dia, a equipe multidisciplinar da UTI enfrenta uma 
complexa tarefa de reconhecer o potencial de deteriora-
ção clínica de cada paciente. A identificação precoce de pa-
cientes suscetíveis à hospitalização prolongada é de grande 
importância para os médicos e gestores de hospitais (22).

O Índice de Barthel pertence ao campo de avaliação 
de AVDs e mede a independência funcional no cuidado 
pessoal e na mobilidade. Foi desenvolvido para monito-
rar o desempenho de pacientes internados por um tempo 

prolongado, com condições de paralisia, antes e depois do 
tratamento, e para indicar os cuidados de saúde necessá-
rios. Na reabilitação, tem sido usado para prever e avaliar o 
tempo de internação, estimar prognósticos e antecipar con-
sequências da alta (47,48). Avalia a independência funcio-
nal em dez tarefas: alimentação, banho, vestuário, higiene 
pessoal, eliminações intestinais, eliminações vesicais, uso 
do vaso sanitário, passagem cadeira-cama, deambulação e 
escadas (47-49).

No Índice de Barthel, o sistema de valores do instru-
mento, em cada item, reflete a importância relativa de cada 
tipo de incapacidade, de acordo com os cuidados necessá-
rios e a capacidade de vivência social da pessoa avaliada. 
Cada item é pontuado conforme o desempenho do pacien-
te em realizar tarefas de modo independente, com alguma 
ajuda ou de forma dependente. A pontuação varia de 0 a 
100, em intervalos de cinco pontos, e as pontuações mais 
elevadas indicam maior independência (47). O grau de de-
pendência foi estabelecido em cinco categorias de acordo 
com o escore total alcançado: dependência total (0-24), de-
pendência grave (25-50), dependência moderada (51-75), 
dependência mínima (76-99) e independente (100) (50,51).

A independência funcional avaliada de maneira rá-
pida e fácil possibilita a análise do nível de mobilidade 
na UTI e pode ser importante tanto para pesquisa como 
para prática clínica segura. É plausível que os pacientes 
que tenham um maior nível da função física na alta da 
UTI possam ter menor tempo de permanência hospitalar 
e melhor recuperação funcional após o desenvolvimento 
da doença crítica (46).

CONCLUSÃO

Na população mundial, está progressivamente aumen-
tando o número de idosos, e o avanço tecnológico da me-
dicina é um dos fatores responsáveis por esse fenômeno. 
Porém, essa população está mais propensa a desenvolver 
deficiências permanentes por suas condições biológicas 
que, ao necessitarem de cuidados intensivos, apresentam 
piora importante da capacidade funcional, alteram de for-
ma significativa sua independência após a alta e precisam 
de maiores cuidados a médio e longo prazo.
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INSTRUÇÕES REDATORIAIS

A. SUBMISSÃO ON-LINE

A submissão deverá ser feita através do endereço na 
internet: http://www.revistadaamrigs.org.br

Quando entrar neste link, o sistema irá pedir seu nome 
de usuário e senha, caso já esteja cadastrado. Caso con-
trário, clique no botão “Quero me cadastrar” e faça seu 
cadastro. Ou, ainda, caso tenha esquecido sua senha, use o 
mecanismo para lembrar sua senha, que gerará automatica-
mente um e-mail contendo a mesma.

O(s) autor(es) deve(m) manter uma cópia de todo o 
material enviado para publicação, pois os editores não se 
responsabilizam pelo extravio do material.

O processo de submissão é composto por oito passos, 
listados abaixo:
 1.  Informar classifi cação 
 2. Envio de imagens para o seu artigo 
 3. Cadastrar coautores 
 4. Informar título e palavras-chave 
 5. Informar resumo e comentários 
 6. Montar manuscrito 
 7. Transferência de copyright (cessão de direitos) 
  e  Declaração de confl itos de interesse 
 8.  Aprovação do(s) autor(es) 

Os autores devem submeter eletronicamente manuscri-
tos preparados no Microsoft Word ou similar, pois no pas-
so “Montar manuscrito” será exibida uma tela que simula o 
Word, onde é possível “copiar e colar” de qualquer editor 
de texto, inclusive as tabelas. O texto deverá ser digitado 
em espaço duplo, sendo que as margens não devem ser 
defi nidas, pois o sistema SGP as defi nirá automaticamente. 
Regras para imagens e gráfi cos estão descritas abaixo. 

Submissão on-line passo a passo:

1º Passo: Informar classifi cação
Escolha uma das quatro opções: Artigo Original, Arti-

go de Revisão, Relato de Caso ou Carta ao Editor.
2º Passo: Envio de imagens para o seu artigo 
As imagens deverão obrigatoriamente estar em forma-

to JPG. O sistema envia grupos de até cinco imagens por 
vez. Para submeter mais de cinco imagens, basta clicar no 
botão “Enviar mais imagens”. Logo após, serão exibidas 
miniaturas das imagens, onde há um ícone (miniaturas das imagens, onde há um ícone (miniaturas das imagens, onde há um ícone (miniaturas das imagens, onde há um ícone ( ) que deverá 
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ser clicado para editar o título e a legenda de cada imagem 
submetida.

3º Passo: Cadastrar coautor(es)
Cadastre cada coautor informando nome completo, car-

go e titulação obrigatoriamente. O CPF poderá ser informa-
do posteriormente. A ordem dos coautores pode ser altera-
da facilmente usando as “setas” exibidas na tela.

4 º Passo: Informar título e palavras-chave
Informe o título do trabalho em português e inglês e 

as Palavras-chave (Português) e Keywords (Inglês), 2 a 6 
palavras-chave pertinentes. ESTAS PALAVRAS DEVE-
RÃO ESTAR CONTIDAS NO DECS E NO MESH 
(em todas as telas no SGP).

5º Passo: Informar resumo e comentários
O resumo deverá obrigatoriamente conter no máximo 

250 palavras, que é o limite máximo aceito pelo sistema. 
O excedente será cortado automaticamente pelo mesmo. 
O autor deverá preencher os campos: instituição, nome e 
endereço para correspondência, suporte fi nanceiro (deverá 
ser provida qualquer informação sobre concessões ou ou-
tro apoio fi nanceiro) e a carta ao editor (opcional). O Abs-
tract será redigido pelo tradutor com base no resumo.

6º Passo: Montar manuscrito
Nesta tela é exibido um simulador do Word com todas as 

funcionalidades de formatação de texto necessárias. Para in-
serir seu texto neste campo, simplesmente selecione todo seu 
trabalho e copie e cole no campo de montagem do manuscri-
to. Somente selecione textos e tabelas, pois as imagens já deve-
rão ter sido enviadas no 1º passo e serão inseridas no fi nal do 
trabalho, automaticamente. Importante: Nunca coloque nes-
te campo os nomes de autores, coautores ou qualquer outra 
informação que possa identifi car onde o trabalho foi realizado. 
Tal exigência se deve ao fato de o processo de revisão trans-
correr sem o conhecimento destes dados pelo(s) revisor(es). 
A não observância deste detalhe fará com que o trabalho seja 
devolvido como FORA DE PADRÃO para correções. 

7º Passo: Copyright (Cessão de direitos) e Declara-
ção de confl itos de interesse

Neste passo é exibida a tela com o termo de Copyright 
e outra com a Declaração de confl itos de interesse, que 
devem ser impressas para que o autor colha as assinaturas 
e informe os dados dele e de cada coautor. A revisão do 
artigo será feita por pares, sendo avaliado potencial con-
fl ito de interesse que impossibilite a mesma, baseado em 
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relação comercial, familiar, científica, institucional ou qual-
quer outra com o autor ou coautores e com o conteúdo do 
trabalho. Em caso de material já publicado ou em caso de 
material que possa identificar o paciente, imprima os for-
mulários adequados e colha as assinaturas e dados confor-
me indicado. O SGP oferece a opção de impressão destes 
termos clicando nos links apropriados.

8º Passo (último passo): Aprovação do autor
Este é o último passo para completar a submissão do 

artigo. Nesta tela o autor terá a opção de visualizar seu 
trabalho no sistema e também pode salvar uma versão 
em PDF de seu trabalho recém-submetido. Importante:  
O autor deverá clicar no link “ APROVAR MANUS-
CRITO” para que seu trabalho seja encaminhado à Secreta-
ria da Revista da AMRIGS para conferência e confirmação.

Procedimentos após a submissão (Notificações via 
e-mail)

Ao terminar a submissão de seu trabalho, será gerado 
um e-mail informando se a submissão foi efetuada corre-
tamente. Quando o trabalho for recebido e conferido, será 
gerado outro e-mail informando se o mesmo está dentro 
dos padrões solicitados. Caso o artigo esteja “fora de pa-
drão” o autor será avisado por e-mail e poderá corrigi-lo 
entrando no site http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/ 

O autor que submeteu o trabalho poderá acompanhar 
a sua tramitação a qualquer momento pelo SGP da revista, 
através do código de fluxo gerado automaticamente pelo 
SGP ou, ainda, pelo título de seu trabalho.

Como o sistema gera e-mails automaticamente, con-
forme seu artigo estiver tramitando é imprescindível que 
o autor DESABILITE OS FILTROS DE SPAM em seus 
provedores ou que CONFIGURE SUAS CONTAS DE 
E-MAIL PARA ACEITAR qualquer mensagem do domí-
nio REVISTADAAMRIGS.ORG.BR.

B. REGRAS PARA REDAÇÃO DOS ARTIGOS

A Revista da AMRIGS (ISSN 0102-2105) aceita para 
publicação artigos da comunidade científica nacional e in-
ternacional. Publica regularmente artigos originais de pes-
quisa clínica e experimental, artigos de revisão sistemática 
de literatura, meta-análises, artigos de opinião, relatos de 
caso e cartas ao editor. A Revista da AMRIGS apoia as 
políticas para registro de ensaios clínicos da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e do International Committee of  
Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a impor-
tância dessas iniciativas para o registro e divulgação inter-
nacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso 
aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publica-

ção os artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido 
um número de identificação em um dos Registros de En-
saios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela 
OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site 
do ICMJE (http://www.icmje.org). O número de identifi-
cação deverá ser informado no final do resumo.

Regras do artigo: 
O artigo pode ser enviado nas seguintes línguas: portu-

guês, espanhol e inglês (sempre com resumo na língua em 
que foi escrito). O tamanho do artigo completo não deverá 
exceder 24 páginas (laudas do Word) para artigos originais e 
de revisão, 15 páginas para relatos de caso e artigos de opi-
nião e 2 páginas para as cartas ao editor. As margens não pre-
cisam ser definidas, pois o sistema SGP as definirá. A seleção 
baseia-se no princípio da avaliação pelos pares (peer review). 
Os trabalhos são encaminhados aos editores associados que 
selecionarão os relatores de reconhecida competência na te-
mática abordada. Os trabalhos publicados são propriedades 
da Revista, sendo vedadas a reprodução total ou parcial e a 
tradução para outros idiomas sem a autorização da mesma. 
Os trabalhos deverão ser acompanhados da Declaração de 
transferência dos direitos autorais e Declaração de conflitos 
de interesses assinadas pelos autores. Os conceitos emitidos 
nos trabalhos são de responsabilidade exclusiva dos autores. 

Conteúdo do artigo: 
– Título do artigo: em português e inglês, curtos e 

objetivos; nome dos autores com titulação mais importante 
de cada um; instituição à qual o trabalho está vinculado; 
nome, endereço, telefone, e-mail e fax do autor responsá-
vel pela correspondência; se o trabalho foi apresentado em 
congresso, especificar nome do evento, data e cidade; fonte 
de suporte ou financiamento se houver e se há alguma es-
pécie de conflito de interesses. 

– Resumo: O resumo dos artigos originais deve ser es-
truturado, isto é, apresentando as seguintes seções: a) Intro-
dução (com objetivo); b) Métodos; c) Resultados; d) Conclu-
sões. O resumo deve ter no máximo 250 palavras. O resumo 
dos artigos de revisão não deve ser estruturado, porém, deve 
incluir Introdução (com objetivos), Síntese dos dados e Con-
clusões. Para relatos de caso, o resumo também não deve 
ser estruturado, contudo, deve incluir Introdução, o Relato 
resumido e Conclusões. Abaixo do resumo, fornecer dois a 
seis descritores em português e inglês, selecionados da lista 
de “Descritores em Ciências da Saúde” da BIREME, dispo-
nível no site http://decs.bvs.br. O Abstract será redigido 
pelo tradutor com base no resumo.

– Artigos Originais: a) Introdução (com objetivo); b) 
Métodos; c) Resultados; d) Discussão; e) Conclusões; f) Re-
ferências Bibliográficas. As informações contidas em tabelas 
e figuras não devem ser repetidas no texto. Estudos envol-
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vendo seres humanos e animais devem fazer referência ao 
número do protocolo de aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da instituição à qual está vinculada a pesquisa. 
Artigos originais são definidos como relatórios de trabalho 
de pesquisa científica com contribuições significativas e váli-
das. Os leitores devem extrair de um artigo geral conclusões 
objetivas que vão ao encontro dos objetivos propostos. 

Artigos de Revisão da Literatura: Deverão ser feitos a 
convite do Editor e conter na sua estrutura os seguintes itens: 
a) Introdução; b) Revisão de literatura; c) Comentários finais; 
e) Referências Bibliográficas. Artigos de revisão devem abran-
ger a literatura existente e atual sobre um tópico específico.  
A revisão deve identificar, confrontar e discutir as diferenças 
de interpretação ou opinião.

Relato de Caso: a) Introdução; b) Relato de caso;  
c) Discussão; d) Comentários finais; e) Referências Biblio-
gráficas. Relatos de caso deverão apresentar características 
inusitadas ou cientificamente relevantes. 

Cartas ao Editor: Devem expressar de forma sucinta a 
opinião do autor sobre diferentes assuntos de interesse mé-
dico/profissional, com um número máximo de 350 pala-
vras (aproximadamente uma página e meia de texto) e com 
número de referências bibliográficas não superiores a 10.

Artigos de Opinião: Deverão ser feitos a convite do 
Editor.

Referências bibliográficas: As referências devem 
ser apresentadas em ordem de aparecimento no texto 
e identificadas no texto em numerais arábicos entre 
parênteses. As abreviaturas dos periódicos devem ser 
baseadas no “Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals”, disponível pelo 
site http://www.icmje.org. Todos os autores deverão 
ser incluídos quando houver até seis; quando houver 
sete ou mais, os primeiros seis devem ser listados se-
guidos de ‘et al.’ para os subsequentes. Serão aceitas 
no máximo 30 referências para artigos originais, 60 
para artigos de revisão e 15 para relatos de casos.

Exemplos: 
– Periódicos: Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais.  

Título do Artigo. Abreviaturas do Periódico, ano, volume 
(edição): página inicial – página final. Ex: Prolla JC, Dietz 
J, da Costa LA. Geographical differences in esophageal 
neo plasm mortality in Rio Grande do Sul. Rev Assoc Med 
Bras. 1993;39(4):217-20.

– Teses: Sobrenome do Autor e Iniciais. Título da Tese. 
Cidade, ano, página (Tese de Mestrado ou Doutorado – 
Nome da Faculdade). Ex: Barros SGS. Detecção de lesões 
precursoras em indivíduos sob risco para o carcinoma epi-
dermoide do esôfago. Tese de doutorado (1992). Porto 
Alegre, UFRGS.

– Livros: Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais. Título 
do Livro. nº da edição. Cidade: Editora; ano. Ex: Corrêa da 
Silva, LC. Condutas em Pneumologia. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Revinter; 2001.

– Capítulos de Livros: Sobrenome do(s) Autor(es) do 
capítulo e Iniciais. Nome do capítulo. In: Sobrenome do(s) 
Autor(es) do Livro e Iniciais. Título do Livro. Número da 
edição. Cidade: Editora; ano, página inicial – página final. 
Ex: Silveira TR, Krebs S, Vieira SMG. Fibrose Cística. In 
Gayotto LC e Strauss EO. Hepatologia, 1ª ed. São Paulo: 
Ed. Rocca; 2000, 353-364.

– Material eletrônico: Para artigos na íntegra retirados 
da internet, seguir as regras prévias, acrescentando no final 
“disponível em: endereço do site” e data do acesso.

Abreviaturas e unidades: A revista reconhece o Siste-
ma Internacional (SI) de unidades. As abreviaturas devem 
ser usadas apenas para palavras muito frequentes no texto.

Tabelas e gráficos: Cada tabela deve ser apresentada 
com números arábicos, por ordem de aparecimento no 
texto, em página separada com um título sucinto, porém 
explicativo, não sublinhando ou desenhando linhas dentro 
das tabelas. Quando houver tabelas com grande número de 
dados, preferir os gráficos (em preto e branco). Se houver 
abreviaturas, providenciar um texto explicativo na borda 
inferior da tabela ou gráfico.

Ilustrações: Enviar as imagens e legendas conforme 
instruções de envio do Sistema de Gestão de Publicações 
(SGP) no site www.revistadaamrigs.org.br. Até um total de 
8 figuras será publicado sem custos para os autores; fotos 
coloridas serão publicadas dependendo de decisão do Edi-
tor e seu custo poderá ser por conta do autor. As imagens 
deverão ser enviadas em 300dpi, em formato JPG sem 
compactação. As tabelas deverão ser colocadas no final do 
artigo e coladas juntamente com o conteúdo no respectivo 
passo. Os gráficos deverão ser convertidos em formato de 
imagem jpg.

Se forem usadas fotografias de pessoas, os sujeitos não 
devem ser identificáveis ou suas fotografias devem estar 
acompanhadas de consentimento escrito para publicação 
(ver a seção de Proteção dos Direitos de Privacidade dos 
Pacientes). Se uma figura já foi publicada, agradecer à fon-
te original e enviar a autorização escrita do detentor dos 
direitos autorais para reproduzir o material. A autorização 
é requerida, seja do autor ou da companhia editora, com 
exceção de documentos de domínio público.

Legenda das ilustrações: Quando símbolos, setas, 
números ou letras forem usados para identificar as partes 
de uma ilustração, identificar e explicar cada uma claramen-
te na legenda. Explicar a escala interna e identificar o méto-
do de coloração utilizado nas microfotografias.
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Declaração de conflitos de interesse: Além da de-
claração no Sistema de Gestão de Publicações, os autores 
devem informar no final do artigo a existência ou não de 
conflitos de interesses.

Provas: Os autores receberão as provas gráficas para 
revisão antes da publicação. Apenas modificações mínimas 
serão aceitas nesta fase, para correção de erros de impres-
são (05 dias úteis para revisar). 

Check List 
√ Título em português e inglês. 
√ Nome e titulação dos autores.
√ Instituição. 
√ Endereço para correspondência. 
√ Apresentação em congresso; fonte de financiamento. 
√ Resumo e palavras-chave.

Revisão pelo editor

Recusado

Recusado

Revisor 1

Revisor 2

Aceito para publicação

Artigo recebido 
e revisado pelo editor

fluxograma da submissão 

Reavaliação

Sugestões 
de modificações

√ Texto do manuscrito. 
√ Agradecimentos.
√ Referências bibliográficas. 
√ Tabelas e gráficos. 
√ Ilustrações (fotos e desenhos). 
√ Legendas das ilustrações.
√ Declaração por escrito de todos os autores que o mate-

rial não foi publicado em outros locais, permissão por escrito 
para reproduzir fotos/figuras/gráficos/tabelas ou qualquer 
material já publicado ou declaração por escrito do paciente 
em casos de fotografias que permitam a sua identificação. 

√ Declaração por escrito sobre a “Transferência dos Direi-
tos Autorais” e sobre a “Declaração de Conflitos de Interesse”.

√ Autorização da Comissão de Ética para estudos em 
humanos ou animais.
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A. ONLINE SUBMISSION 

Submission must be done through the following World 
Wide Web address: http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/

As you enter the website, type in your username and 
password, if  you have already registered. If  you have not 
registered, click on the “I Want to Register” link to register. 
If  you forgot your password, use the recover password fea-
ture, and the system will automatically email the password 
to you. 

Authors should keep a copy of  all the material uploaded 
for publication, as the Editors will not be held responsible 
for any lost material. 

The submission process has 8 steps, listed below:

 1.  1. Inform Classifi cation
 2. Upload Images for Your Article
 3. Register Co-author(s)
 4. Inform Title and Keywords
 5. Provide Summary and Comments
 6. Assemble the Manuscript
 7. Transfer Copyrights and Declare Confl icts of   

 Interest
 8. Approval by Author(s) 

 
The authors must electronically submit their manu-

scripts prepared in Microsoft Word or similar text proces-
sor, because at the step “Assemble the Manuscript” there 
will be a screen that simulates Microsoft Word, where it 
is possible to “copy and paste” from any text processor, 
including the tables. The text must be double spaced, and 
the margins need not be defi ned as the SGP system will 
defi ne them automatically. Rules for images and graphs are 
described below.  

Online submission step by step

Step 1: Inform Classifi cation
Choose from four options: Original Article, Review Ar-

ticle or Case Report, Letter do Editor.
Step 2: Upload Images for Your Article 
The images may be submitted only in .JPG format. The 

system uploads groups of  up to 5 images at a time. To submit 
more than 5 images, just click on the “Send more images” but-

Journal of  the Medical Association of  Rio Grande do Sul – AMRIGS 

ton. Soon, miniatures of  the images will be displayed. There 
is an icon (is an icon (is an icon (is an icon (is an icon ( ) which should be clicked to edit the title and 
legend for each submitted image.

Step 3: Register Co-author(s)
Register each co-author by adding his/her full name, 

position and highest degree. The CPF can be added later. 
The order of  co-authors can be easily changed by using the 
“arrows” shown on the screen.

Step 4: Inform Title and Keywords
Add the paper’s title, in Portuguese and in English, as 

well as 2 to 6 relevant keywords (in English and Portuguese). 
THESE WORDS MUST BE INCLUDED IN THE DECS 
AND MESH (on all screens of  the SGP).

Step 5: Provide Abstract and Comments
The Summary can contain up to 250 words, which is the 

maximum limit accepted by the system. Additional words 
will automatically be deleted by the system. The author 
should fi ll out the fi elds: Institution, Mailing Author and 
Address, Financial Support (any information about grants 
or any other fi nancial supports must be provided) and a Let-
ter to the Editor (optional). An Abstract will be written by 
the Translator from the Summary.

Step 6: Assemble the Manuscript
This screen shows the Microsoft Word simulator with 

all the necessary functionalities of  text formatting. To in-
sert your text into this fi eld, simply select all your work 
then copy and paste it onto the “Assemble” fi eld of  the 
manuscript. Select only texts and tables, as the images were 
already uploaded in Step 1 and will be inserted at the end 
of  the submission automatically. Important: Never place 
in this fi eld the name of  authors, co-authors, or any other 
information that might identify where the work was con-
ducted. This requirement is because the process of  review 
occurs without the reviewer’s knowledge of  this data. 
Non-compliance with this requirement will lead to the ar-
ticle being refused as NONSTANDARD and returned for 
corrections.  

Step 7: Transfer Copyright and Declare Confl icts 
of  Interest

At this step, the screen shows the terms of  Copyright 
and Declaration of  Confl icts of  Interest. Print both pages, 
fi ll in the requested information, and have this document 
signed by both the author and co-author(s). The article will 
be peer reviewed, and any confl icts of  interest that might 
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preclude such review will be evaluated based on commer-
cial, family, scientific, institutional or any other type of  rela-
tions with the author or co-author(s) or with the content 
of  the article. If  the material was previously published or 
if  it might potentially identify the patient, print the appro-
priate forms and gather the signatures and information as 
indicated. The SGP system offers an option for printing 
these forms by clicking on the appropriate links.

Step 8 (last step): Approval by Author(s) 
This is the last step to complete the submission of  the 

article. On this screen the author can see his/her work in the 
system and also can save a copy of  it as a .PDF file. Impor-
tant: The author must click on the “ APPROVE MAN-
USCRIPT” link so that his/her work is forwarded to the 
Revista da AMRIGS Office for checking and confirmation. 

Post-submission Procedures 
(email notifications)
Upon completion of  the article submission, an email 

will be sent to you informing if  the submission was effec-
tively performed. When the article is received and checked, 
another email will be sent informing if  the submission 
complies with the required standards. If  the article is con-
sidered “Nonstandard” the author will be notified by email 
and will be able to revise it at the website http://www.re-
vistadaamrigs.org.br/sgp/

The author who submitted the work will be able to 
check the submission status at any time through the jour-
nal’s SGP, using the flow code automatically generated by 
the system or by using the title of  the article.  

Since the system generates emails automatically as your 
article proceeds in the publication process, it is crucial that 
the authors DISABLE THEIR SPAM FILTERS in their 
respective Internet providers or SET THEIR EMAIL 
CLIENTS TO RECEIVE any incoming message from the 
REVISTADAAMRIGS.ORG.BR domain. 

B. RULES FOR ARTICLE WRITING

The Revista da AMRIGS (ISSN 0102-2105) accepts ar-
ticles from the national and international scientific commu-
nity for publication. It regularly publishes original articles of  
clinical and experimental research, systematic reviews of  the 
literature, meta-analyses, opinion articles, case reports, and 
letters to the Editor. The Revista da AMRIGS supports the 
policies for registration of  clinical trials of  the World Health 
Organization (WHO) and of  the International Committee 
of  Medical Journal Editors (ICMJE), recognizing the impor-
tance of  these initiatives for registration and international 

dissemination of  information on clinical trials, in open ac-
cess. Therefore, publication will be granted only to articles 
on clinical research that have received an identification num-
ber in one of  the Registers of  Clinical Trials validated by 
the criteria established by the WHO and ICMJE, whose ad-
dresses can be found at the ICMJE website (http://www.
icmje.org). The identification number must be provided at 
the end of  the summary. 

Article Rules 
Articles can be submitted in the following languages: 

Portuguese, Spanish and English (always with a summary in 
the language in which it was originally written). The length 
of  the complete article must not exceed 24 pages (one page 
= 230 words) for original and literature review articles, 15 
pages for case reports and opinion articles, and 2 pages 
for letters to the editor. The margins need not be defined, 
as the SGP system will automatically define them. The se-
lection process is based on the principle of  peer review. 
The works are forwarded to a team of  Associate Editors, 
who will select reviewers with acknowledged skill in the 
subject. The published works are propriety of  the journal 
and cannot be totally or partially reproduced or translated 
into other languages without permission. The works must 
be accompanied by forms of  Transfer of  Copyright and 
Declaration of  Conflicts of  Interest duly signed by the au-
thors. The authors are solely responsible for the concepts 
expressed in their articles. 

Article Content 
– Article Title: Titles should be brief  and objective and 

provided in English and Portuguese, followed by authors’ 
names and highest academic degrees; institution to which 
the work is linked; name, address, telephone, email and fax 
number of  the author in charge of  correspondence; if  the 
work was presented in a congress, specify the event, date 
and city; supporting or financing institution, if  any, and any 
kind of  conflict of  interests. 

– Abstract: The abstract of  original articles must be 
well structured, i.e. it must contain the following sections: 
a) Introduction with aims, b) Methods, c) Results, and d) 
Conclusions. The summary can have 250 words at most. 
The summary of  review articles need not be structured 
but it must contain an introduction with aims, data synthe-
sis and conclusions. For case reports the summary need 
not be structured either, but it must have an introduction, 
the brief  report and conclusions. Below the summary, 2-6 
keywords must be provided in English and Portuguese, 
selected from BIREME’s list of  Descritores em Ciências da 
Saúde, available at http://decs.bvs.br.  

– Original Articles: a) introduction (with aims); b) 
methods; c) results; d) discussion; e) conclusions; and f) 
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bibliographical references. The information shown in ta-
bles and figures should not be repeated in the text. Studies 
involving humans and animals must report the number of  
the approval protocol of  the Ethical Research Commit-
tee of  the institution to which the work is linked. Original 
articles are defined as reports of  scientific research with 
significant and valid contributions. An original article must 
allow its readers to draw objective conclusions that meet 
the proposed aims. 

Literature Review Articles: These should be provid-
ed by invitation by the Editor and must be structured with 
the following items: a) introduction; b) literature review; c) 
final comments; and d) bibliographical references. Review 
articles must address the existing, current literature on a 
given topic. The review must identify, confront and discuss 
the differences in interpretation or opinion. 

Case Reports: a) introduction; b) case report; c) dis-
cussion; d) final comments; and e) bibliographical refer-
ences. Case reports are expected to present unusual or sci-
entifically relevant findings. 

Letters to the Editor: Letters to the Editor are meant 
to succinctly express the author’s opinion on various sub-
jects of  medical/professional interest. They should be no 
longer than 350 words (about a page and a half  of  text) 
and have no more than 10 bibliographical references.  

Opinion Articles: These should be provided on invita-
tion by the Editor.

Bibliographical References: References must fol-
low the order of  appearance in the text and be noted 
in the text with Arabic numerals in parenthesis. The 
abbreviations of  the journals must be according to the 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals, available at http://www.icmje.
org. All of  the authors must be included if  there are 
no more than 6 authors; if  there are 7 or more authors 
the first 6 must be listed and followed by ‘et al.’ for the 
subsequent ones. A maximum of  30 references will 
be accepted for original articles, 60 for review articles, 
and 15 for case reports.    

Examples: 
– Journals: Author(s) Surname and Initials. Article Title. 

Journal Abbreviation, year, volume: initial page–final page. 
Ex.: Prolla JC, Dietz J, da Costa LA. Geographical differ-
ences in esophageal neoplasm mortality in Rio Grande do 
Sul. Rev Assoc Med Bras. 1993; 39(4):217-20

– Theses: Author Surname and Initials. Thesis Title. 
City, year, page (Master or Doctoral thesis – Name of  
School). Ex.: Barros SGS. Detecção de lesões precursoras 
em indivíduos sob risco para o carcinoma epidermoide do 
esôfago. Doctoral thesis (1992). Porto Alegre, UFRGS.

– Books: Author(s) Surname and Initials. Book Title. 
City, year of  edition. City: Publishing House; year. Ex.: 
Corrêa da Silva, LC. Condutas em Pneumologia. 1a ed. Rio 
de Janeiro: Revinter; 2001.

– Book Chapters: Surname and Initials of  the author of  
the chapter; Chapter name. In: Surname and Initials of  the 
Author(s) of  the book. Book Title. Edition number. City: 
Publishing house; year, initial page–final page. Ex.: Silveira 
TR, Krebs S, Vieira SMG. Fibrose Cística. In Gayotto LC 
e Strauss EO. Hepatologia, 1a ed. São Paulo: Ed. Rocca; 
2000, 353-364.

– Online Material: For articles entirely drawn from the 
Internet, follow the previous rules and add at the end: 
“available at ‘website address’ and the access date. 

Abbreviations and units: The Revista da AMRIGS rec-
ognizes the International System (IS) of  Units. Abbrevia-
tions must be used only for words that are very frequently 
used in the text. 

Tables and graphs: Each table must be numbered us-
ing Arabic numerals and presented in the same order as 
they appear in the text, on a separate page, with a brief  but 
explanatory title, which should be neither underlined nor 
setting lines within the tables. For tables with large quanti-
ties of  data, prefer the graphs (in black and white). If  there 
are abbreviations, provide an explanatory text at the bot-
tom of  the table or graph.

Illustrations: Upload the images and legends according 
to the uploading rules of  the Sistema de Gestão de Publica-
ções (SGP) described at www.revistadaamrigs.org.br. Up to 
8 figures will be published at no cost for the authors; color 
photographs will be published at the Editor’s discretion and 
their cost may be charged from the author. The images must 
be sent at a resolution of  300dpi, in JPG format and uncom-
pressed. The tables must be placed at the end of  the article 
and pasted together with the content at the respective step. 
Graphs must be converted to images in the JPG format.  

If  photographs of  people are used, the subjects should 
not be identifiable or else their photographs must be ac-
companied by written consent for publication (See section 
on Protection of  Patient Privacy Rights). If  the picture has 
already been published, thank the original source and send 
written authorization by the owner of  the copyrights to re-
produce it. Authorization is required, either from the author 
or from the publishing house, except for documents in pub-
lic domain.

Legends for illustrations: When symbols, arrows, nu-
merals or letters are used to indicate parts of  an illustra-
tion, identify and explain each clearly in the legend. Show 
the internal scale and indicate the staining method used in 
the microphotographs.
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Declaration of  conflicts of  interest: Besides the dec-
laration in the Publication Management System (SGP), the 
authors must inform at the end of  the article the existence 
of  any conflicts of  interest.

Proofs: The authors will receive the graphical proofs 
for proofreading before publication. Only minor modifica-
tions will be accepted at this stage, for correction of  print-
ing errors (5 days for proofreading). 

Check List 
√ Title in Portuguese and English.
√ Author(s)name and degrees.
√ Institution.
√ Mailing address.
√ Presentation in congress; financial support.
√ Summary and keywords.

√ Manuscript text.
√ Acknowledgements.
√ Bibliographical references.
√ Tables and graphs.
√ Illustrations (photographs and drawings).
√ Legends for illustrations.
√ Declaration in writing by all authors that the material was 

not published elsewhere, written permission to reproduce pho-
tos/figures/graphs/tables of  any previously published mate-
rial, or declaration in writing by the patients in cases of  photo-
graphs where they might be identified.

√ Declaration in writing about “Transfer of  Copy-
rights” and “Declaration of  Conflicts of  Interest”.

√ Authorization of  the Ethical Committee for studies 
in humans or animals.

Editor’s review

Rejected

Rejected

Referee 1

Referee 2

Acepted

Editor 
reception/review

Revaluation

Author’s revision

Submission flowchart


