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RESUMO
Introdução: Crianças hospitalizados são expostas a diversos fármacos, sendo vulneráveis a problemas relacionados a medicamentos.
Verificar o perfil de uso de medicamentos em crianças hospitalizadas, o uso nos 15 dias anteriores a hospitalização, e a ocorrência de
reações adversas a medicamentos. Métodos: Estudo transversal. Foram estudadas crianças internadas na Pediatria de um hospital
geral no Sul do Brasil, entre julho de 2016 a abril de 2017. Os responsáveis foram entrevistados. Foram coletados dados sociodemográficos, clínicos e sobre uso de medicamentos. O prontuário médico foi revisado. Resultados: Das 169 crianças estudadas, a média
de idade foi de 6,2±3,4 anos, sendo 50,9% meninas. O tempo médio de internação foi de 3,4 dias e dentre as causas estavam as doenças do aparelho respiratório (19,5%). Foram utilizados, em média, 4,8 medicamentos/criança e as classes mais comuns, segundo a
classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), foram sistema nervoso (34,2%), e anti-infecciosos de uso sistêmico (21,2%).
Das crianças em estudo, 24,9% apresentavam doenças crônicas. O uso de medicamentos nos 15 dias anteriores a internação foi observado em 72,2% das crianças. A história prévia de reação adversa foi relatada em 17,8% das crianças, sendo reação mais comum foi
rash cutâneo (83,3%). Conclusões: Os medicamentos utilizados antes da hospitalização foram, na maioria, prescritos para manejo
de sintomas febris ou dolorosos. Durante a hospitalização houve utilização de mais de um medicamento simultaneamente, justificada
por quadros clínicos agudos que requerem terapia múltipla. A reação adversa a medicamentos apresentou associação positiva com a
presença de doenças crônicas e menor renda familiar.
UNITERMOS: Uso de Medicamentos, Criança, Pediatria, Efeitos Colaterais e Reações Adversas a Medicamentos, Hospitalização.
ABSTRACT
Introduction: Hospitalized children are exposed to various drugs and are vulnerable to drug-related problems. The aim here was to identify the profile
of medication use in hospitalized children, use in the 15 days prior to hospitalization, and the occurrence of adverse drug reactions. Methods: A crosssectional study. We studied children hospitalized in the pediatrics ward of a general hospital in south Brazil, between July 2016 and April 2017. Parents (or
equivalents) were interviewed. Sociodemographic, clinical and medication use data were collected. Medical records were reviewed. Results: In the 169 children
studied, the mean age was 6.2 ± 3.4 years, and 50.9% were girls. The mean length of hospital stay was 3.4 days, and the causes included diseases of the respiratory system (19.5%). An average of 4.8 medications per child were used, and the most common classes, according to the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system, were those for the nervous system (34.2%) and systemic anti-infectives (21.2%). Of the children under study, 24.9% had
chronic diseases. Use of medications in the 15 days prior to hospitalization was observed in 72.2% of the children. Previous history of adverse reaction was
reported in 17.8% of the children, and the most common reaction was exanthema (83.3%). Conclusions: Medications used before hospitalization were
mostly prescribed for the management of fever or painful symptoms. During hospitalization, more than one drug was used simultaneously, justified by acute
clinical conditions requiring multiple therapy. Adverse drug reactions were positively associated with the presence of chronic diseases and lower family income.
KEYWORDS: Medicines Use, Child, Pediatrics, Drug-related Side Effects and Adverse Reactions, Hospitalization.
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INTRODUÇÃO
A evolução da terapêutica farmacológica tem exercido forte influência na redução de morbidade e mortalidade em todo o mundo. A ampla disponibilização, a
facilidade de acesso e o surgimento de variadas fórmulas farmacêuticas facilitam o consumo de medicamentos
pela população, sendo as crianças parcela importante
nesta prática (1-3).
Os pacientes pediátricos apresentam características
farmacocinéticas e farmacodinâmicas que se modificam
ao longo de seu desenvolvimento, o que exige maior
cuidado no que concerne ao uso racional de medicamentos (3-5). Nesta idade, o uso de medicamentos deve
levar em conta as especificidades dos subgrupos etários
e as peculiaridades de seu desenvolvimento para evitar
fatores que possam interferir na resposta terapêutica
(4,6,7). A participação de crianças em estudos clínicos é
extremamente complexa por questões éticas, razão pela
qual, após o registro de medicamentos para adultos, as
crianças acabam por utilizar alguns fármacos cujos dados sobre benefícios e riscos não foram comprovados
para sua faixa etária (6,7).
A ocorrência de reações adversas a medicamentos
(RAM) é definida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como qualquer efeito prejudicial ou indesejável
após o uso de fármacos em doses consideradas adequadas.
A ocorrência de RAM na população infantil é, por vezes,
resultado da falta de conhecimento acerca do uso dos medicamentos em crianças (4). Dados coletados pelo Sistema
Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox)
mostraram que houve 72.508 casos de intoxicação humana por diversas causas no ano de 2015. Os medicamentos
foram a principal causa de intoxicações registradas, correspondendo a 33,86% dos casos, atingindo principalmente
crianças de 0-4 anos de idade (8).
Apesar da importância da avaliação médica, alguns
sintomas como febre e dor são considerados motivos comuns pela busca da automedicação para alívio sintomático.
Entretanto, tanto o uso de medicamentos prescritos por
profissional médico, quanto a automedicação relacionada
ao autocuidado podem ocasionar RAM, especialmente entre fármacos para os quais não há parâmetros definidos de
eficácia e segurança em crianças (4,9).
Pacientes pediátricos hospitalizados são, por vezes, expostos a uma vasta gama de medicamentos distintos, são
vulneráveis a problemas relacionados a medicamentos por
causa de prescrição off-label, por inexistência de medicamentos de algumas classes farmacológicas para crianças
e esquemas terapêuticos com dosagem baseada no peso
corporal (10,11). O conhecimento do perfil de utilização de
fármacos pela população pediátrica é indispensável, visto
que o uso de medicamentos de forma inadequada e abusiva pode ser nocivo ao ser humano, sobretudo em crianças. Portanto, torna-se útil conhecer o perfil de utilização
de medicamentos em crianças e a ocorrência de reações
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adversas para auxiliar na definição de estratégias de prescrição racional de medicamentos neste segmento etário.
Ressalta-se que há poucos estudos brasileiros recentes nessa temática. O objetivo deste estudo foi verificar o perfil
de uso de medicamentos em pacientes pediátricos hospitalizados, o uso de medicamentos nos 15 dias anteriores à
hospitalização, bem como a ocorrência de reações adversas
a medicamentos.

MÉTODOS
Estudo epidemiológico com delineamento transversal. Tubarão é um município do estado de Santa Catarina
com população estimada em 102.883 habitantes, em 2015.
O Hospital Nossa Senhora da Conceição é o maior hospital
em número de leitos no estado de Santa Catarina, totalizando 410. Só em 2015 foram quase 22.732 internações, sendo
1.852 crianças (0-13 anos) (12). Apesar de estar localizado
em Tubarão, é considerado um hospital regional e atende
a 18 municípios da região da Associação de Municípios da
Região de Laguna (Amurel).
Participaram do estudo crianças internadas no Setor de
Pediatria do referido hospital, entre julho de 2016 e abril
de 2017. Foram incluídos pacientes pediátricos com idades
entre 2 e 13 anos e 9 meses, com período de hospitalização
maior que 24 horas, admitidos no Setor de Pediatria do
Hospital Nossa Senhora da Conceição. O motivo de exclusão de menores de dois anos é por haver crianças que nasceram prematuras e ficaram por longo tempo na unidade
de terapia intensiva neonatal e, depois, foram transferidos
para a área pediátrica, o que impediria a avaliação dos medicamentos consumidos em domicílio, um dos objetivos
do estudo.
Os participantes foram recrutados consecutivamente,
sendo a amostragem por demanda. A amostra foi do tipo
censo. O cálculo de poder de estudo foi de 90%. Mediante
o aceite dos pais ou responsáveis com a anuência do termo
de consentimento livre e esclarecido, foi realizada entrevista para coleta de dados demográficos e clínicos, e sobre
o uso de medicamentos nos 15 dias anteriores à hospitalização. A ocorrência de reações adversas a medicamentos, bem como o tipo de RAM foram descritos pelos responsáveis, com base em episódios pregressos, mediante o
diagnóstico clínico feito por médico pediatra. O prontuário
eletrônico foi revisado para a coleta de informações sobre
medicamentos utilizados durante o período de hospitalização, motivo da internação, tempo de internação e desfecho
do caso (alta ou óbito).
As variáveis de interesse foram relativas aos dados
sociodemográficos dos respondentes (idade, sexo, grau
de parentesco com a criança, cidade de residência, nível
de escolaridade, renda), dados demográficos e clínicos
das crianças (idade, sexo, comorbidades, internações
prévias desde o nascimento, motivo da internação atual,
uso de medicamentos nos últimos 15 dias, histórico de
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USO DE MEDICAMENTOS EM CRIANÇAS INTERNADAS EM HOSPITAL DO SUL DO BRASIL 2016-2017 Molinari et al.

reações adversas a medicamentos, via de administração
e desfecho clínico).
Os diagnósticos dos pacientes pediátricos foram classificados pela Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão (CID-10) (13), e os medicamentos foram classificados
de acordo com a Anatomical-Therapeutic-Chemical (ATC)
Classification Index (14), recomendada pela OMS para ser
empregada em estudos de utilização de medicamentos.
Os dados coletados foram digitados no software Epidata versão 3.1 (EpiData Association, Odense, Denmark),
de domínio público, e a análise estatística foi feita com o
auxílio do software SPSS 21.0 (IBM, Armonk, New York,
USA). Foi utilizada a epidemiologia descritiva para apresentação dos dados, sendo as variáveis qualitativas expressas em proporções e as variáveis quantitativas em medidas
de tendência central e dispersão. Para se verificar a associação entre as variáveis de interesse, utilizou-se o teste
de qui-quadrado de Pearson para as variáveis categóricas
e o teste de t de Student para a comparação entre médias.
O nível de significância preestabelecido foi de 95%.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob registro do parecer número 1.542.912, em 13 de
maio de 2016.
Tabela 1. Características sociodemográficas dos acompanhantes,
responsáveis pelas crianças internadas na Pediatria do Hospital
Nossa Senhora da Conceição, 2016-2017 (n=169).
Características dos respondentes

n

%

18-29

57

33,7

30-39

64

37,9

40-49

29

17,2

>49

19

11,2

Mãe

127

75,1

Pai

14

8,3

Avô(ó)

16

9,5

Tio(a)

4

2,4

Outros

8

4,7

Tubarão

88

52,1

Cidades da Amurel*

75

44,3

Outras cidades de Santa Catarina

5

3,0

Outras cidades brasileiras

1

0,6

0-8 anos

69

40,8

>8 anos

100

59,2

0-2

44

26,0

2-4

102

60,4

>4

23

13,6

Faixa etária (anos)

Grau de Parentesco

Cidade de Residência

Escolaridade (em anos)

Renda Familiar (em salários mínimos)

AMUREL = Associação dos Municípios da Região de Laguna.
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RESULTADOS
Participaram do estudo 169 crianças que estiveram
internadas durante o período em estudo. Os pais ou responsáveis dos participantes do estudo apresentaram média de idade de 35,3 (DP±11,0) anos, variando de 18 a 80
anos de idade. A Tabela 1 apresenta as características dos
entrevistados.
Com relação às crianças, a média de idade foi de 6,2
(DP± 3,4) anos, variando de 2 a 13 anos de idade. A Tabela 2 apresenta os dados demográficos e de internação das
crianças participantes do estudo.
Entre as comorbidades presentes nas crianças do estudo, 15 (35,7%) eram relacionadas a doenças do aparelho
respiratório, 13 (30,9%) malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas, e 13 (30,9%) doenças
do sistema nervoso, sendo que as doenças mais comuns
relatadas foram epilepsia (16,7%), asma (11,9), bronquite
(11,9) e rinite alérgica (9,5%). Algumas crianças apresentaram mais de uma comorbidade. Os dias de hospitalização
das crianças incluídas neste estudo variaram entre 1 e 52
dias, sendo a média de 3,4 dias.
Dentre os principais diagnósticos que motivaram a internação dos pacientes (conforme CID 10), estão as doenças do aparelho respiratório (19,5%), sintomas, sinais e
achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não
classificados em outra parte (18,4%), doenças do aparelho
digestivo (16,0%), lesões, envenenamentos e algumas outras
consequências de causas externas (10,6%), dentre outras.
Tabela 2. Características das crianças internadas na Pediatria do
Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2016-2017 (n=169).
Características das crianças

n

%

2-4

67

39,6

5-10

73

43,2

11-13

29

17,2

Masculino

83

49,1

Feminino

86

50,9

SUS

139

82,2

Particular

12

7,1

Convênio

18

10,7

Sim

73

43,2

Não

96

56,8

Sim

42

24,9

Não

127

75,1

169

100,0

0

-

Faixa etária (anos)

Sexo

Tipo de Internação

Internação anterior

Comorbidades

Desfecho
Alta
Óbito
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Tabela 3. Distribuição das prescrições medicamentosas por classes terapêuticas conforme a classificação ATC utilizadas pelas crianças
internadas na Pediatria do Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2016-2017.
n*

%

N

ATC

Sistema nervoso central

Classes terapêuticas

Dipirona

Principal representante

275

34,2

J

Anti-infecciosos gerais para uso sistêmico

Ceftriaxona

170

21,1

A

Aparelho digestivo e metabolismo

Bromoprida

112

13,9

R

Sistema respiratório

Ipratrópio

89

11,1

M

Sistema músculo-esquelético

Cetoprofeno

72

9,0

H

Hormônios de uso sistêmico, excluindo hormônios sexuais

Hidrocortisona

35

4,4

D

Dermatológicos

Nistatina tópica

17

2,1

C

Sistema cardiovascular

Furosemida

13

1,6

B

Sangue e órgãos hematopoiéticos

Vitamina K

10

1,2

G

Sistema genitourinário e hormônios sexuais

Oxibutinina

4

0,5

P

Produtos antiparasitários

Albendazol

3

0,4

S

Órgãos dos sentidos

Tobramicina ocular

3

0,4

V

Vários

Iopamidol

1

0,1

804

100,0

Total
*Total de vezes que o medicamento foi prescrito

A Tabela 3 representa a frequência e distribuição das
classes terapêuticas mais prescritas conforme a classificação ATC e os medicamentos mais utilizados de cada classe
durante a internação hospitalar e, representado por n, o
número de vezes em que o medicamento foi prescrito durante o estudo. No total, foram 804 prescrições entre as
crianças estudadas de 115 tipos de medicamentos, resultando em uma variação de 1 a 46 medicamentos e uma média
de 4,8 medicamentos por criança.
A Tabela 4 apresenta dados relativos ao uso de medicamentos entre as crianças do estudo em relação aos 15
dias anteriores à internação e os medicamentos utilizados
durante a hospitalização.
Os principais motivos que levaram ao uso de medicamentos nos 15 dias anteriores à sua internação foram dor
(31,4%), febre (21,7%) e tosse (9,1%). Os fármacos mais
usados foram dipirona (24%), paracetamol (20,7%), xaropes (17,3%) e amoxicilina (12,4%). Destes, 4 (2,4%) dos
entrevistados não souberam relatar quais medicamentos
foram utilizados. Não houve diferença entre crianças que
apresentavam doenças crônicas e número médio de medicamentos consumidos em ambiente hospitalar (p=0,683),
e nem com o uso de medicamentos nos 15 dias anteriores
à hospitalização (p=0,489).
Entre os medicamentos que causaram RAM, relatada
pelos acompanhantes, os mais comuns foram os antibióticos (43,3%), sendo o principal representante a amoxicilina
(23,3%), analgésicos (16,7%), com destaque para a dipirona (20%), e os anti-inflamatórios não esteroidais (16,7%),
sendo o diclofenaco (6,7%) o medicamento mais comum
dessa classe a causar RAM. A RAM foi associada à menor
renda familiar (p=0,004) e à presença de doença crônica
(p<0,005).
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Tabela 4. Dados relativos ao uso de medicamentos anteriores à
internação e história de RAM entre as crianças internadas na Pediatria
do Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2016-2017 (n=169).
Características das crianças

n

%

Sim

122

72,2

Não

43

25,4

Não sabe informar

4

2,4

Sim

35

20,7

Não

87

51,5

Não se aplica

47

27,8

Sim

30

17,8

Não

133

78,1

6

3,6

Rash cutâneo

25

83,3

Edema facial

6

20,0

Prurido

3

10,0
6,7

Uso de medicamentos 15 dias antes

Automedicação nos últimos 15 dias

Histórico de reação adversa

Não sabe informar
Tipo de reação adversa relatada*

Convulsão

2

Dispneia

2

6,7

Tremores

1

3,3

*Algumas crianças apresentaram mais de uma reação adversa a medicamento.

DISCUSSÃO
Há poucos estudos publicados sobre o padrão de
consumo de medicamentos no Brasil, principalmente em
crianças (4,6,7,15). Estudos envolvendo a análise de presRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019
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crições de medicamentos são uma forma de avaliar a qualidade de consumo e dos serviços de saúde, com o objetivo
de padronizar as prescrições e reduzir o custo de hospitalização (16). Entretanto, a utilização de medicamentos no
âmbito hospitalar apresenta algumas diferenças quando
comparada à prática ambulatorial. No hospital, são poucos
os medicamentos em concentrações e formas farmacêuticas apropriadas ao público pediátrico, além do uso concomitante de várias medicações e o envolvimento de mais
profissionais, além do médico e farmacêutico no cuidado
com o paciente, como a equipe de enfermagem (13,17).
As doenças do aparelho respiratório foram as mais frequentes causas de internação dos pacientes da amostra,
dado concordante com dados nacionais em que as doenças do aparelho respiratório resultaram em 27,7% das internações hospitalares no Brasil entre dezembro de 2016
e agosto de 2017, na faixa pediátrica conforme dados do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(Datasus) (18). Além disso, o estudo incluiu os meses de
transição de climas frios para climas quentes, nos quais os
quadros respiratórios, como febre, resfriados e tonsilites,
são mais frequentes (19).
A média de 4,8 medicamentos utilizados por criança
durante a internação no presente estudo foi superior aos
dados de outros estudos sobre o consumo de fármacos durante a hospitalização (7,13). Isso pode ser justificado pelas
diferenças na faixa etária das crianças envolvidas nos estudos, na complexidade das doenças tratadas, assim como
no acesso e características da prática clínica nos distintos
hospitais onde os estudos foram desenvolvidos. A polifarmácia, definida como o uso concomitante de múltiplos
medicamentos, foi implicada como um fator de risco significativo na população pediátrica para desenvolvimento de
RAM, provavelmente como uma consequência da exposição a interações medicamentosas (20).
De acordo com a classificação ATC, o grupo N (sistema
nervoso central) foi o mais utilizado, grupo que inclui analgésicos/antitérmicos, sendo que a dipirona é o principal
representante, concordante dados encontrados por outros
autores (7,17). A dipirona é um medicamento amplamente
utilizado pela população infantil para alívio de processos
dolorosos e quadros febris (7,17,21). No entanto, esse fármaco tem seu uso controverso devido à associação com o
aparecimento de mielotoxicidade, sendo restrito em alguns
países (21). No Brasil, a dipirona é medicamento isento de
prescrição médica, pois seus efeitos adversos graves são
considerados raros (21-23). Em coorte nacional americana,
o acetaminofen foi o medicamento mais prescrito, seguido
da lidocaína e ampicilina (24).
A segunda classe mais utilizada foi a dos anti-infecciosos gerais para uso sistêmico, sendo que, em outros estudos, essa classe tem sido uma das mais utilizadas entre
crianças (2,17,19). A ceftriaxona foi o anti-infeccioso mais
utilizado, ao contrário de outros artigos que identificaram
a penicilina e seus derivados como os principais representantes dessa classe (2,19). A ceftriaxona é uma cefalospoRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019

rina de 3ª geração, cujo espectro de ação é adequado para
as infecções mais prevalentes em crianças hospitalizadas
(24); no entanto, o alto consumo de antibióticos de amplo
espectro é preocupante, pois pode favorecer a seleção de
micro-organismos resistentes.
Crianças com doenças crônicas são, muitas vezes, susceptíveis a um maior tempo de internação e, consequentemente, maior uso de medicamentos. Nas crianças em
estudo, observou-se uma maior frequência de história de
epilepsia e asma. A epilepsia é um dos diagnósticos neurológicos mais comuns, na qual as crises convulsivas ocorrem
em crianças com mais frequência do que em qualquer outra
faixa etária (26). Em segundo lugar, quadros respiratórios,
como a asma, têm uma incidência aumentada na população
infantil, em especial nos menores de cinco anos, condição
que pode ser explicada por uma imaturidade imunológica
e um calibre reduzido da via aérea (26). Contudo, não foi
identificada relação entre a doença crônica na criança e o
uso de medicamentos durante a internação e nos 15 dias
anteriores. Isso pode ser justificado pela ocorrência de quadros agudos como responsáveis pela hospitalização, o qual
também exige tratamento farmacológico múltiplo.
Em relação ao consumo de medicamentos nos 15 dias
anteriores à internação, dados revelaram que a grande
maioria das crianças do presente estudo havia consumido
medicamentos por prescrição médica. Esse dado é semelhante a outros estudos que utilizaram o mesmo período
recordatório (2,27). Entre os medicamentos relatados,
destacaram-se principalmente a dipirona e o paracetamol,
sendo procurados especialmente por sintomas de febre e
dor. Estudo realizado na Itália relatou os anti-inflamatórios
não esteroidais como os medicamentos mais utilizados em
crianças pelos responsáveis sem prescrição médica (28).
A prática de automedicação pode levar a reações adversas a
medicamentos, como observado na França, onde 22% das
notificações de RAM em crianças ocorreram por medicamentos não prescritos (29).
Entre as crianças que tiveram história de RAM relatada,
os principais responsáveis foram os anti-infecciosos, sendo
a amoxicilina o fármaco mais citado. As reações observadas com mais frequência foram manifestações cutâneas,
descritas como rash cutâneo, resultado semelhante a estudo
feito no setor de emergência de um hospital de São Paulo
(9). Em outro estudo de coorte realizado no Brasil, a incidência de reações adversas a medicamentos foi de 22%,
sendo as manifestações gastrintestinais as mais frequentes,
e os anti-infecciosos os medicamentos mais associados a
RAM (30). Em revisão sistemática a respeito de RAM, o
fator de risco comum residiu no aumento do número de
medicamentos prescritos para cada paciente, o que aumentou a exposição a diferentes fármacos e facilitou o aparecimento de reações adversas, o que também foi verificado
no presente estudo, em que as RAM estiveram associadas
à presença de doença crônica (31). Apesar de serem observados dados de reações adversas semelhantes a outros estudos (4,9,32), o fato de o dado ser relatado pelos respon5
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sáveis, mesmo mediante o diagnóstico clínico, pode incutir
em imprecisão, o que limita a análise desses dados.
Algumas limitações do presente estudo devem ser consideradas. O inquérito feito com acompanhantes está sujeito a vieses de aferição, por se utilizar recordatório, sem um
diagnóstico documentado dos medicamentos utilizados e
da ocorrência comprovada de RAM. Para a minimização
do viés de memória, foi solicitada a apresentação da embalagem ou receita dos medicamentos consumidos nos 15
dias anteriores à internação, porém nem sempre estavam
presentes durante a entrevista. Além disso, este estudo não
avaliou os fatores relacionados à indicação e prescrição dos
medicamentos administrados.
Em 2017, o Ministério da Saúde publicou um documento sobre Assistência Farmacêutica em Pediatria, o qual
recomenda diversas ações para o uso racional de medicamentos nesta faixa etária. O documento enfoca a necessidade de estudos clínicos e epidemiológicos envolvendo
crianças, como o caso deste artigo, que garantam a eficácia,
a segurança e a efetividade do tratamento medicamentoso
para esta população, além de fazer um diagnóstico de situação a fim de solucionar os problemas que venham a ser
detectados. Além disso, aponta a necessidade de desenvolvimento de produtos para crianças, com vistas a solucionar
as doenças negligenciadas, e, ainda, aumentar a comodidade e a adesão à farmacoterapia. Sugere, também, a inclusão
de medicamentos pediátricos na Relação dos Medicamentos Essenciais (Rename) e a necessidade de processo regulatório específico em pediatria (15).

CONCLUSÃO
O presente estudo permitiu conhecer os aspectos clínicos e a utilização de medicamentos em uma unidade de
internação pediátrica. A prevalência encontrada neste estudo corrobora os resultados da literatura, os quais indicam
consumo elevado de medicamentos em pediatria. Por isso,
é de grande importância a realização de estudos que tragam
informações sobre o padrão de consumo para a promoção
do uso racional de medicamentos na faixa etária pediátrica.
Com base nos dados encontrados, foi possível concluir
que, dentre as crianças estudadas, 72,2% utilizaram medicamentos nos 15 dias anteriores à hospitalização, mas, na
maioria, foram utilizados por prescrição médica para manejo de sintomas febris ou dolorosos. Durante a hospitalização, a média de uso de medicamentos foi de 4,8 por
criança, sendo os principais representantes fármacos que
atuam no sistema nervoso, como analgésicos e antipiréticos, e os anti-infecciosos de uso sistêmico. Houve relato de
17,8% de RAM entre as crianças investigadas, com relação
a tratamentos farmacológicos atuais ou pregressos.
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Ocorrência de infecção em queimados
atendidos em um hospital de ensino
Occurrence of infection in burn victims cared for in a teaching hospital
Raquel Rocha Lima1, Betine Pinto Moehlecke Iser2

RESUMO
Introdução: Presume-se que ocorram em torno de 1.000.000 de acidentes com queimaduras por ano no Brasil, sendo que 100.000
pacientes solicitarão atendimento hospitalar e, destes, cerca de 2.500 irão a óbito, em consequências de suas lesões. Objetivo: Identificar a ocorrência de infecção em pacientes vítimas de queimaduras, internados em um hospital no município de Tubarão/SC.
Métodos: Estudo transversal com pacientes vítimas de queimaduras atendidos no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no período
de 2014 a 2016. Os pacientes foram selecionados pelo CID de queimadura (T20T32) para revisão dos prontuários. Resultados:
O estudo avaliou 180 pacientes queimados. A média de idade foi de 31,3 anos (±17,9), e 53,9% eram homens. Houve predomínio das
queimaduras de primeiro e segundo grau. O agente causador mais frequente foi o físico (73,9%). A região mais atingida foi a superior
do corpo. A infecção da lesão ocorreu em 14,4% dos pacientes queimados, e em 2,5% foi identificada sepse. O grau da queimadura
e a lesão de membros inferiores foram variáveis relacionadas à ocorrência de infecção, sepse e óbito. Conclusão: As queimaduras
aconteceram com maior frequência em homens e na idade adulta, destacando-se os acidentes com maior área corporal queimada para
desenvolver infecção e evoluir para sepse. Embora as características da lesão sejam semelhantes a outros estudos, a frequência de
infecção e sepse encontrada foi um pouco abaixo da verificada em grande parte dos estudos, em parte devido à não existência de um
protocolo de atendimento a queimados no serviço estudado.
UNITERMOS: Queimadura, Infecção, Sepse.
ABSTRACT
Introduction: It is estimated that around 1,000,000 burn accidents occur yearly in Brazil, with 100,000 patients requiring hospital treatment, of whom
roughly 2,500 will die as a result of their injuries. AIM: To identify the occurrence of infection in patients suffering from burns committed to a hospital in
the city of Tubarão, SC. Methods: A cross-sectional study was carried out with burn victims at the Nossa Senhora da Conceição Hospital, from 2014
to 2016. Patients were selected by the ICD for burn (T20T32) for review of medical records. Results: The study evaluated 180 burn patients. The mean
age was 31.3 years (± 17.9), and 53.9% were men. There was a predominance of first and second degree burns. The most frequent causative agent was the
physical one (73.9%). The most affected region was the upper body. Infection of the injury occurred in 14.4% of the burned patients, and sepsis was identified in 2.5%. The degree of burn and injury of lower limbs were variables related to the occurrence of infection, sepsis and death. Conclusion: Burns
occurred more frequently in men and in adulthood, with accidents involving a larger body area burned to develop infection and progress to sepsis. Although
the characteristics of the injury are similar to other studies, the frequency of infection and sepsis found was somewhat lower than the one reported in many
studies, in part due to the lack of a protocol for attending to burns in the service studied.
KEYWORDS: Burns, Infection, Sepsis.
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INTRODUÇÃO
Compreende-se queimadura como representações de
lesões cutâneas decorrentes de uma ação direta ou indireta
do calor. A maior ocorrência é por chama direta, como
contato com água fervente ou líquidos quentes, também
conhecido como escaldamento, sendo de menor frequência as queimaduras ocasionadas por corrente elétrica e por
agentes químicos (1).
A classificação da queimadura se divide em primeiro
grau, segundo grau superficial e profundo, e terceiro grau.
A de primeiro grau atinge somente a epiderme, resultando em lesão úmida, hiperemiada, com edema e dolorosa.
Queimadura de 2º grau atinge tanto a epiderme quanto a
derme, caracteriza-se pela formação de bolhas e se divide em superficial e profunda. A superficial é de espessura parcial, que atinge epiderme e parte superior da derme,
resultando em dor intensa, eritema, flictenas e umidade.
A profunda atinge a epiderme e a derme quase completa,
gerando dor moderada e lesões mais pálidas. A de 3º grau
acomete todas as camadas da pele chegando ao tecido subcutâneo, podendo atingir músculos e ossos (2).
A extensão da superfície e a localização da queimadura
também são aspectos importantes a serem avaliados. As
queimaduras de face, pescoço e mãos são de maior relevância, devido aos prejuízos funcionais e estéticos (1).
Em relação à ocorrência, esta é maior no sexo masculino, podendo acontecer em qualquer faixa etária, profissão
e condição econômica do paciente. Crianças são vítimas
frequentes de escaldamento e queimaduras por combustão,
sendo 60% dos casos de acidentes domésticos (3,4).
No Brasil, dados sobre as queimaduras são limitados. Presume-se que ocorram em torno de 1.000.000 de
acidentes por ano, sendo que 100.000 pacientes solicitarão atendimento hospitalar e, destes, cerca de 2.500 irão
a óbito, em consequência de suas lesões. As estatísticas
epidemiológicas disponíveis mostram que o trauma por
queimaduras é a 2ª causa de morte em crianças abaixo de
seis anos, perdendo apenas para o trauma por acidentes
automobilísticos (5).
As queimaduras causam grandes danos e são claramente complicadas pela perda de fluidos e infecção na região
queimada. Mesmo com os avanços no tratamento, continuam com elevadas taxas de mortalidade. Muitos métodos
aplicados nos curativos ainda são controversos (3).
Estudos demonstram alto risco de infecção em pacientes que sofrem queimaduras. A destruição da pele simboliza a perda da primeira barreira frente ao ataque de micro-organismos externos e presença de necrose; esse fato
destrutivo oferece um meio apropriado para o desenvolvimento microbiano e, subsequentemente, invasão. Outros
motivos também contribuem com os problemas de infecção nesses pacientes, como disfunção notável do sistema
imune, probabilidade de translocação gastrointestinal, prolongada hospitalização, métodos diagnósticos e terapêutica
invasiva. São considerados importantes sítios de infecção:
2

a corrente sanguínea, a ferida resultante da queimadura e o
pulmão (6,7).
Habitualmente, são relatados três grupos de fatores
de risco na apresentação de infecções hospitalares: agente
referente ao próprio paciente, como extensão e profundidade da queimadura, doença preexistente, desnutrição,
idade; procedimentos invasivos; e o próprio ambiente
hospitalar (8,9).
A disseminação de agentes infecciosos pela corrente
sanguínea, conhecida como bacteremia, é uma condição
grave no momento em que é diagnosticada no paciente
queimado em regimento hospitalar. Conforme sua gravidade fisiopatológica, as condições para o tratamento são
complicadas, estendendo seu tempo de internação. Manifestações como temperatura corporal acima de 38ºC ou
abaixo de 36ºC, leucócitos totais acima de 12.000 células/
mm3/³ ou abaixo de 4.000 células/mm³ ou taxa de bastonetes acima de 10%, taquicardia, hipotensão e oligúria,
devem ser observadas com atenção, pois representam suspeita desse tipo de infecção (6,10).
Considerando que, em nosso meio, as pesquisas sobre a
prevalência dos tipos de infecção secundária que acometem
pessoas com determinado tipo de queimadura são escassas,
e que o HNSC é um centro de referência importante em
nossa região, o delineamento do projeto pode representar
um instrumento importante, não só por caracterizar as infecções, como também auxiliar na escolha da melhor forma de tratamento e prevenção das mesmas.
O objetivo do presente estudo foi determinar o perfil
de pacientes vítimas de queimadura, caracterizar a lesão e
identificar a ocorrência de infecção em pacientes vítimas
de queimaduras, internados em um hospital no município
de Tubarão/SC.

MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional do tipo transversal, com pacientes com queimaduras, atendidos no Hospital
Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão/SC, no período
de 2014 a 2016. Foram excluídos os pacientes que tiveram
queimadura ocular e laríngea, pois não se pode preencher
as variáveis estipuladas. Considerando o total de pacientes
atendidos por queimaduras no período do estudo, uma frequência de infecção de 28% (11) de pacientes queimados,
precisão de 5% e intervalo de confiança de 95%, a amostra
mínima estipulada para o estudo foi de 187 pacientes.
A seleção de pacientes foi realizada a partir de uma listagem fornecida pelo serviço de tecnologia do hospital, conforme o CID de queimadura (T20-T32) para revisão dos
prontuários. Foram excluídos pacientes identificados com
o CID T24.2, pois, na análise de prontuários, percebe-se
não se tratar de queimadura.
No protocolo de coleta de dados, foram abordadas variáveis como: característica dos pacientes (sexo e idade),
descrição da queimadura (grau, área afetada) e complicaRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019

OCORRÊNCIA DE INFECÇÃO EM QUEIMADOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE ENSINO Lima e Iser

ções relacionadas (ocorrência de infecção ou sepse), tratamento realizado e desfecho clínico.
Os dados foram organizados em um banco de dados no
software Epi Info 3.5.4. Para análise descritiva, foram utilizadas frequências absolutas e relativas das variáveis qualitativas e medidas de tendência central, e dispersão dos dados
das variáveis quantitativas.
A partir das variáveis idade, foi construída a divisão da
população em: crianças e adolescentes (faixa etária de 0 a
17 anos), adultos (18-59 anos) e idosos (≥60 anos). Nos
casos em que o paciente sofreu mais de um tipo de queimadura, foi considerado o de maior grau para classificação
final. A prevalência de infecção foi calculada pelo número
de pacientes que apresentaram infecção pós-queimadura,
dividida pelo total de pacientes que sofreram queimaduras
no período de estudo.
Para testar a relação entre as variáveis, foram utilizados
os testes t de Student, para comparação de médias, e o teste do Qui quadrado, para comparações de proporções, ou
correspondentes não paramétricos. O nível de significância
foi de 5%.
Os dados dos prontuários foram coletados após autorização do guardião legal dos mesmos e ciência das instituições envolvidas. Foram respeitados, em todas as etapas
da pesquisa, os princípios éticos para pesquisas em seres
humanos, constantes da Resolução 466/2012. O projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa para Seres
Humanos da Unisul, sob o parecer número 1.864.261, de
dezembro de 2016.

RESULTADOS
No período entre 2014 e 2016, foram atendidas 580 vítimas de queimaduras, no Hospital Nossa Senhora da Conceição (Tubarão - Santa Catarina). Foram excluídos 110 pacientes do estudo com queimadura ocular e laríngea, pois
não se pode classificá-los conforme as variáveis do estudo.
O presente estudo avaliou 180 dos pacientes elegíveis ao
estudo. A média de idade foi de 31,3 anos (±17,9), sendo
que 53,9% eram homens.
Em relação ao grau de queimadura, houve predomínio
das de primeiro e segundo grau, isoladamente (40,6% e
42,8%, respectivamente), ou combinadas (7,2%). O agente causador mais frequente foi o físico (73,9%). A região
mais atingida foi a superior do corpo (53,1% membros
superiores, 31,1% tronco e 27,8% cabeça), sendo que alguns pacientes tiveram diferentes áreas do corpo atingidas simultaneamente.
A infecção da lesão ocorreu em 14,4% dos pacientes
queimados, e foi identificada sepse em 2,5% dos casos.
A maior parte dos pacientes queimados (91,1%) recebeu
algum tipo de tratamento. Foram utilizados 24 tipos de
combinações terapêuticas, desde desbridamento (18/10%)
até apenas orientação (1). O tipo mais comum foi uso tópico de sulfadiazina de prata 1% (103/57,2%). Dos 24
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019

Tabela 1. Caracterização dos pacientes queimados atendidos em um
hospital-escola do Sul de Santa Catarina, entre 2014 e 2016

Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
< 18
18-59
≥60
Grau de queimadura
I
II
III
Agente/queimadura
Químico
Físico
Biológico
Área afetada
Cabeça
Sim
Não
MMSS
Sim
Não
Tronco
Sim
Não
Genitália
Sim
Não
MMII
Sim
Não
Infecção
Sim
Não
Sepse
Sim
Não
Tratamento
Sim
Não
Tipo de tratamento
Hidratação
Sulfadiazina de prata 1%
Curativo
Analgésicos
Outros*
Desfecho
Morte
Alta
Transferência de hospital
Amputação
Alta + Acompanhamento

Número (n)

Frequência (%)

97
83

53,9
46,1

38
133
9

21,1
73,9
5,0

73
77
8

40,6
50
8,8

42
133
5

23,3
73,9
2,8

50
130

27,8
72,2

95
84

53,1
46,9

56
124

31,1
68,9

2
178

1,1
98,9

39
140

21,8
78,2

24
143

14,4
85,6

4
156

2,5
97,5

164
16

91,1
8,9

35
103
68
73

19,4
57,2
37,8
40,5

2
155
2
1
20

1,1
86,1
1,1
0,6
11,1

Legenda: MMSS: membros superiores; MMII: membros inferiores.
* Outros: antibiótico, anti-inflamatório, enxerto, desbridamento, corticoide, placa de hidrogel,
colagenase, dersane, anti-histamínico, antitetânica, orientações gerais, sedação, heparina.
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pacientes que tiveram infecção, quatro deles (16,6%) não
foram tratados com antibiótico (Tabela 1).
Dois pacientes foram a óbito (1,1%) e outros dois precisaram ser transferidos para um hospital de referência
para pacientes queimados, não sendo possível saber o desfecho final. Os pacientes que foram a óbito eram homens
adultos, ambos tiveram infecção com evolução para sepse e
queimaduras de segundo e terceiro grau associadas, sendo
essas condições fatores associados ao óbito (p < 0,02)
A Tabela 2 apresenta a evolução dos pacientes segundo
características demográficas e da lesão. As variáveis que apresentaram significância estatística para ter infecção foram:
agente químico, queimadura de membros inferiores e grau
Tabela 2. Evolução dos pacientes queimados atendidos em um
hospital-escola do Sul de Santa Catarina, entre 2014 e 2016
Infecção
n (%)

Sepse
n (%)

Óbito
n (%)

Sexo
Masculino

26 (14,8)

3 (3,6)

2 (2,1)

Feminino

25 (13,9)

1 (1,3)

0 (0,0)

Faixa etária
< 18

3 (8,8)

0 (0,0)

0 (0,0)

18-59

19 (15,3)

4 (3,4)

2 (1,5)

≥ 60

2 (22,2)

0 (0,0)

0 (0,0)

Agente da queimadura
Químico

10 (27,8)*

3 (9,1)

1 (2,4)

Físico

13 (10,3)

1 (0,8)

1 (0,8)

Biológico

1 (20,0)

0 (0,0)

0 (0,0)
0 (0,0) *

Grau
I

1 (1,4)*

0 (0,0)*

II

15 (18,1)

1 (1,3)

0 (0,0)

III

7 (58,3)

2 (22,2)

2 (12,5)

IV

1 (100,0)

1 (100)

0 (0,0)

1 (2)/1 (0,8)

Área afetada
Cabeça (n=50)
Sim

7 (17,1)

2 (5,3)

Não

17 (13,5)

2 (1,6)

MMSS (n=56)
Sim

15 (16,9)

4 (4,8)

2 (2,1)

Não

9 (11,7)

0 (0,0)

0 (0,0)

Tronco (n=95)
Sim

11 (21,6)

3 (6,1)

1 (1,8)

Não

13 (12,2)

1 (0,9)

1 (0,8)

Genitália (n=2)
Sim

1 (100)

1 (100)

1 (50)

Não

23(13,9)

3 (1,9)*

1 (0,6)*

Sim

12 (34,3)

4 (12,5)

2 (5,2)/

Não

12 (9,2)*

0 (0,0)*

0 (0,0)*

MMII (n=39)

* Diferença significativa ao nível de 5%.
Legenda: MMSS: membros superiores; MMII: membros inferiores.
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da queimadura; já para sepse: grau da queimadura, área genital e queimadura de membros inferiores; para óbito: foi grau,
genitália e queimadura de membros inferiores (Tabela 2).

DISCUSSÃO
O presente estudo identificou a predominância do sexo
masculino entre as vítimas de queimaduras, apesar da diferença entre os gêneros ter sido pequena, com idade média
de 31,3 ±17,9 anos. Dados semelhantes foram encontrados
em um estudo realizado no Hospital Regional da Asa Norte de Brasília/DF, onde 52,1% dos pacientes eram homens,
com idade média de 36,2 anos (12). Já no estudo de Nascimento et al., foram avaliados 219 pacientes em um centro
de referência no atendimento às vítimas de queimaduras
do país e o único público do Centro-Oeste, onde a idade
média da amostra foi de 32,4 anos, sendo 63% homens
(13). Pode-se justificar essa alta frequência masculina pela
maior exposição de tais indivíduos a situações de risco (14).
Dentre os agentes etiológicos que mais ocasionaram
queimaduras, estão os físicos, o grau de queimadura mais
frequente foi o de segundo e área corporal mais acometida
foram os membros superiores. Em um estudo realizado na
mesma instituição da presente pesquisa, entre os anos 2004
e 2006, 33,3% dos casos ocorreram por líquidos aquecidos,
em relação à região corporal atingida, 38,1% dos casos acometeram os membros superiores; já em relação ao grau da
queimadura, 57,1% delas foram de segundo grau, fato que
continua inalterado, conforme dados do presente estudo
(15). Um outro estudo foi realizado na unidade de queimados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia/MG, em que o maior causador de queimaduras
foram os líquidos aquecidos e inflamáveis; quanto às áreas
acometidas o tronco foi a região mais atingida, e queimaduras de 2º grau apresentaram maior incidência (45,4%) (16),
resultados semelhantes aos achados desta pesquisa.
A infecção e a sepse estão entre as complicações mais
graves no paciente queimado (17). No presente estudo,
não houve diferença significativa entre o sexo dos pacientes que apresentaram infecção, porém, dentre estes, apenas homens tiveram evolução para sepse seguida de óbito.
Verificou-se, ainda, que o agente químico, bem como queimaduras de terceiro e quarto grau são fatores de risco para
a evolução infecção-sepse-óbito. Esses dados são semelhantes aos do estudo realizado no Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro/MG, em que
10,1% dos pacientes queimados evoluíram com infecção e
3,6% com sepse (18). Já Marques et al. observaram, em seu
estudo, que 54,4% dos pacientes tiveram infecção como
uma importante complicação das queimaduras e 17,7%
apresentaram sepse (19). Apesar da semelhança de resultados deste estudo com os demais, um fato importante a
ser levado em conta é que, na instituição avaliada, não há
um protocolo para investigação de infecção e sepse, sendo
esses diagnosticados apenas com critérios clínicos.
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O hospital-escola, local do presente estudo, embora seja
um centro médico de referência para a região sul de Santa
Catarina há muitos anos (20), não é ainda um centro especializado no tratamento de queimados (21), limitando-se,
assim, ao tratamento emergencial e de suporte desses pacientes, conforme os recursos disponíveis. Na maioria
dos casos, foram utilizados como principais tratamentos
a sulfadiazina de prata 1%, hidratação com soro fisiológico 0,9% e curativos, em conformidade com o utilizado no
estudo de Montes et al., em que 67,4% utilizaram tratamento tópico com sulfadiazina de prata 1%, 21,7% enxerto e
20,3% desbridamento (19).
As limitações encontradas neste estudo estão relacionadas à coleta de dados em prontuário, dependente da qualidade e completude dos dados registrados, além da falta de
uniformização dos CID de queimadura. Não foi possível
avaliar, por exemplo, resultados dos exames de cultura da
lesão prévia ao uso de antibioticoterapia. Como o hospital não é referência em queimados e não se recebe a mais
por esses atendimentos, o acolhimento hospitalar para esse
tipo de paciente pode ser insatisfatório, dificultando a identificação dos pacientes ao estudo.
Verificou-se neste estudo que a infecção da lesão atingiu 14,4% dos pacientes queimados, sendo que, desses,
2,5% evoluíram para sepse, sendo o grau da queimadura e
a área do corpo atingida fatores relacionados à ocorrência
dessas complicações. Embora as características da lesão sejam semelhantes a outros estudos, a frequência de infecção
e sepse encontrada foi um pouco abaixo da verificada em
grande parte dos estudos.

CONCLUSÃO
Os resultados desta pesquisa fornecem subsídios para
fomentar a busca e consolidação do conhecimento acerca
dessa temática, a fim de possibilitar novas estratégias para
a melhoria na qualidade de vida e tratamento dos pacientes queimados. O estudo ressalta também a importância
de estabelecer um protocolo para melhor atendimento
desses pacientes.
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Prevalência de Polifarmácia em Idosos da Área de Abrangência
de uma Estratégia de Saúde da Família do Sul de Mato Grosso
Prevalence of polypharmacy in the elderly in the scope of a
Family Health Strategy in southern Mato Grosso
Fernanda Rocha Anjos de Oliveira1, Graziele Ferreira Pinto1, Ingrid Jordana Ribeiro Dourado2,
Alyna Araújo e Marcondes3, Débora Aparecida da Silva Santos4, Letícia Silveira Goulart5

RESUMO
Introdução: Os idosos frequentemente realizam polifarmácia, decorrente, na maioria dos casos, da vigência de comorbidades nesta faixa etária. O objetivo foi determinar a prevalência de polifarmácia entre os idosos de uma Estratégia de Saúde da Família do
sul de Mato Grosso. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, prospectivo e transversal. Participaram do estudo 150 idosos.
Os dados foram coletados por meio de um formulário semiestruturado, composto por questões referentes aos aspectos sociodemográficos, condições de saúde e consumo de medicamentos. Resultados: A prevalência de consumo de medicamentos foi de 86,67%
e de polifarmácia de 25,33%. Observou-se uma diferença estatística nas prevalências de polifarmácia para as variáveis sexo, doença
diagnosticada e acamado no último mês. A classe de medicamentos mais utilizada foi do aparelho cardiovascular (45,27%). A automedicação foi relatada por 60% dos indivíduos. Conclusão: A população estudada apresentou uma elevada prevalência de polifarmácia.
As mulheres, indivíduos com doença diagnosticada e que não estiveram acamados no último mês apresentaram as maiores prevalências. O acompanhamento terapêutico do idoso é fundamental para a promoção do uso racional de medicamentos.
UNITERMOS: Prevalência, Idoso, Tratamento Farmacológico.
ABSTRACT
Introduction: The elderly often undergo polypharmacy, in most cases resulting from the existence of comorbidities in this age group. The aim here was
to determine the prevalence of polypharmacy among the elderly of a Family Health Strategy in southern Mato Grosso. Method: This is a quantitative,
prospective and cross-sectional study. A total of 150 seniors participated in the study. The data were collected through a semi-structured form composed of
questions related to sociodemographic aspects, health conditions and medication consumption. Results: The prevalence of medication use was 86.67% and
of polypharmacy 25.33%. A statistical difference was observed in the prevalence of polypharmacy for the variables gender, diagnosed disease, and bedridden
in the last month. The most used class of medications was for the cardiovascular system (45.27%). Self-medication was reported by 60% of the subjects.
Conclusions: The population studied presented a high prevalence of polypharmacy. Women, individuals with diagnosed disease and who were not bedridden in the last month had the highest prevalences. The therapeutic follow-up of the elderly is fundamental for the promotion of the rational use of medicines.
KEYWORDS: Prevalence, Aged, Drug Therapy.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um processo natural e comum a
todos os homens, o qual ocasiona uma série de transformações físicas e psicossociais, as mudanças morfológicas e
metabólicas no organismo modificam a aparência e a saúde
do idoso (1). Esse processo deve ser acompanhado por um
suporte social, promoção à saúde, além da prevenção de
doenças por meio de políticas públicas (2).
Nas últimas décadas, com os avanços da ciência e da
medicina, o uso de medicamentos disseminou-se juntamente com as necessidades de profilaxia de doenças, tratamentos, alívio de sintomas e até mesmo diagnósticos médicos. Dessa maneira, com diversas finalidades e formas
com que tais fármacos são disponibilizados no mercado,
a utilização desses tornou-se mais frequente e intensa (3).
Associada ao uso prescrito de medicamentos, a automedicação também vem crescendo, caracterizando-se como
um problema de saúde pública, pois o fato de o indivíduo executá-la, sem critérios técnicos e acompanhamento
profissional, enquadra essa prática como uso irracional de
medicamentos (4). Na população idosa, a prevalência do
uso inapropriado de medicamentos é alta, sendo associado
ao sexo feminino, à idade avançada e ao número de medicamentos prescritos (5).
A prescrição de medicamentos a idosos pode oferecer
riscos quanto às possíveis interações medicamentosas, uma
vez que esses indivíduos são usuários de um número elevado de fármacos (6). A população idosa também é mais suscetível ao surgimento de efeitos adversos decorrente das
alterações na homeostasia e nos processos de farmacocinética do organismo que surgem com o avanço da idade (7).
Em geral, as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, perduram por vários anos e exigem acompanhamento
médico constante e medicação contínua, favorecendo os
casos de polifarmácia, intolerância aos medicamentos, a
prática da automedicação, ou até mesmo o abandono dos
tratamentos (8). A proporção de usuários de múltiplos medicamentos é um indicador de qualidade da prescrição e
da assistência médico-sanitária, embora a exposição a múltiplos fármacos não seja sinônimo de prescrição inapropriada (9). Estima-se que mais de 40% dos idosos usem
5 ou mais medicamentos, e 12% consumam 10 ou mais
medicamentos diferentes. A polifarmácia aumenta a utilização inadequada de drogas, conduzindo à subutilização de
medicamentos essenciais (10).
As Estratégias de Saúde da Família (ESF) possuem
um papel fundamental na promoção do uso consciente e
correto de fármacos prescritos a idosos, visto que são os
primeiros acessos aos serviços de saúde. As equipes multiprofissionais que compõem as ESFs vêm trabalhando em
busca de um cuidado mais humanizado e integral aos idosos, considerando não somente os aspectos clínicos, mas
também os sociais, psicológicos e até mesmo níveis educacionais e econômicos que pertencem ao idoso (10,11).
Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo determi2

nar a prevalência de polifarmácia em idosos de uma ESF
do sul de Mato Grosso.

MÉTODO
Trata-se de um estudo quantitativo, prospectivo e transversal realizado na área de abrangência de uma Unidade da
Estratégia de Saúde da Família da cidade de Rondonópolis,
Mato Grosso.
A população-alvo deste estudo foi constituída por idosos, não institucionalizados, residentes na área de abrangência da ESF Vila Cardoso. Essa unidade foi escolhida
por ser o local de atuação dos pesquisadores do projeto que
são vinculados à Residência Multiprofissional em Saúde da
Família da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus
de Rondonópolis. Este estudo faz parte do projeto Consumo de Medicamentos por Usuários da Atenção Básica
de Saúde de Rondonópolis/MT, aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Júlio Mueller sob o Parecer
de número 1.113.303. Todos os participantes da pesquisa
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido,
sendo informados dos objetivos, dos riscos, dos benefícios
e da confidencialidade dos dados coletados.
Os dados foram coletados no período compreendido
entre julho de 2015 e abril de 2016, através de visitas domiciliárias, sendo incluídas todas as casas da área de abrangência da unidade. Foram considerados perdas os moradores não encontrados em casa em até três tentativas de
contato feitas em horários e dias da semana diferentes.
Os pesquisadores responsáveis pela coleta de dados receberam treinamento para realizar as entrevistas domiciliárias.
Foi realizado um estudo-piloto com a finalidade de testar a
adequação do questionário e os procedimentos propostos.
Foi utilizado um instrumento do tipo formulário semiestruturado composto por questões referentes aos aspectos
sociodemográficos, às condições de saúde e ao consumo
de medicamentos. O nível econômico foi classificado segundo a Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (12).
Os participantes do estudo foram questionados acerca
de todos os medicamentos em uso, definidos previamente
como aqueles utilizados pelo entrevistado nos últimos sete
dias que antecederam a entrevista (13). Foi solicitado aos
participantes do estudo a embalagem, receita, bula ou blister de produtos farmacêuticos utilizados, visando a evitar
omissão, em geral, por esquecimento de medicamentos em
uso, e, além disso, para assegurar a veracidade das especialidades farmacêuticas informadas. Foi considerado polifarmácia o uso concomitante de cinco ou mais medicamentos
nos últimos 7 dias (14).
A variável dependente da pesquisa foi a polifarmácia,
as variáveis independentes relacionadas aos entrevistados
foram sexo, escolaridade, nível socioeconômico, filiação a
plano de saúde, autopercepção de saúde, acamado no último mês, consulta com médico nos últimos três meses,
internação hospitalar nos últimos doze meses e doença
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diagnosticada. As informações anotadas nos formulários
foram duplamente digitadas. Para o procedimento de validação, os bancos foram comparados e, após correção,
obteve-se o banco de dados definitivo. Os dados foram
analisados no programa Epi Info 7.2.1. Para análise estatística, empregou-se o teste do Qui-quadrado ou exato de
Fisher, quando mais apropriado, adotando-se um nível de
significância de 95%.
Os princípios ativos presentes em cada especialidade
foram listados e organizados de acordo com a classificação Anatomical Therapeutical Chemical (ATC), elaborada
pelo Nordic Councilon Medicines e recomendada pela Drug
Utilization Research Group (DURG) da Organização Mundial da Saúde para os estudos de utilização de medicamentos (15). Os medicamentos com mais de um princípio ativo foram classificados na classe terapêutica do
principal componente; produtos com diferentes ações
farmacológicas foram enquadrados levando-se em conta
sua indicação terapêutica.

RESULTADOS
Participaram da pesquisa 150 idosos, e a idade variou
de 60 a 92 anos. Os idosos, em sua maioria, eram do sexo
feminino (n= 101, 67,33%,), estudaram até 8 anos (n=49,
32,66%), pertenciam às classes econômicas C e D (n=128,
83,34%), não possuíam plano de saúde (n=113, 75,33%,)
e não trabalhavam ou eram aposentados (n=136, 90,66%).
Em relação às condições de saúde, 82,66% (n=124) tinham
alguma doença diagnosticada, 87,33%(n=131) não estiveram acamados no último mês, e 54,66% (n=82) consideraram como ruim seu estado de saúde. A Tabela 1 apresenta
as características sociodemográficas e de saúde da população estudada. As patologias/alterações clínicas mais frequentes entre os idosos foram hipertensão (44,64%), diabetes (14,73%) e hipercolesterolemia (7,14%).
Um percentual de 86,67% (n=130) dos idosos relatou
utilizar pelo menos um medicamento nos últimos sete
dias. A prevalência de polifarmácia entre os idosos foi de
25,33% (n= 38), sendo que o número máximo de medicamentos utilizados foi nove, e a média de uso de medicamentos foi de 2,95. Automedicação foi observada em 60%
(n=90) dos pesquisados.
Na população que apresentava polifarmácia, predominaram os indivíduos do sexo feminino (n=31, 81,6%),
com baixa escolaridade (n=36, 94,73%), pertencentes às
classes econômicas C e D (n=34, 89,47%) e que não têm
plano de saúde (n=30, 78,94%). Dentre os indivíduos que
consomem 5 ou mais medicamentos, 68,42% (n=26) consideram sua saúde regular ou ruim, 76,31% (n=29) consultaram nos últimos 3 meses, e 94,73% (n=36) têm alguma
doença diagnosticada (Tabela 2). A análise estatística evidenciou uma diferença na prevalência de polifarmácia em
relação ao sexo (p=0,049), estar acamado no último mês
(p= 0,022) e ter uma doença diagnosticada (p=0,042).
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Tabela 1. Características sociodemográficas e de saúde dos idosos
moradores da área de abrangência de uma Estratégia de Saúde da
Família. Rondonópolis, MT, 2016. n=150
Variáveis

n

%

Homens

49

32,66

Mulheres

101

67,33

Analfabeto/1° grau incompleto ou completo

133

88,66

2° grau incompleto ou completo/superior

17

11,33

Aposentado/pensionista/não trabalha

136

90,66

Trabalha

14

9,33

Classes A e B

22

14,66

Classes C e D

128

83,34

Sim

37

24,66

Não

113

75,33

Muito bom/bom

68

45,33

Regular/ruim

82

54,77

Sim

19

12,66

Não

131

87,33

Sim

99

66,0

Não

51

34,0

Sim

22

14,66

Não

128

85,33

Sim

124

82,66

Não

26

17,33

Sexo

Escolaridade

Situação de trabalho

Nível Econômico*

Plano de saúde

Autopercepção de saúde

Acamado no último mês

Consulta nos últimos 3 meses

Internação hospitalar no último ano

Doença diagnosticada

A Tabela 3 descreve as classes de medicamentos utilizadas pelos idosos, segundo o código ATC. Os fármacos mais consumidos foram do aparelho cardiovascular
(n=115, 45,27%), do aparelho digestivo/metabolismo
(n=41,16,14%) e do sistema musculoesquelético (n=34,
13,38%).

DISCUSSÃO
A prevalência de consumo de medicamentos em idosos
cadastrados em uma ESF do sul de Mato Grosso foi de
86,67%; dados semelhantes foram observados em estudos
feitos nos estados de Santa Catarina (86,7%) (16), Minas
Gerais (78,1%) (17) e Goiás (72%) (18). Um estudo prévio
realizado com idosos da área de abrangência de outra unidade de ESF do município de Rondonópolis evidenciou
uma frequência de consumo de medicamentos de 79,41%
3
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Tabela 2. Prevalência de polifarmácia entre idosos, segundo variáveis
sociodemográficas e de saúde, moradores da área de abrangência de
uma Estratégia de Saúde da Família. Rondonópolis, MT, 2016. n=38
Polifarmácia
n

%

Valor de
p**

Homens

7

18,42

0,049

Mulheres

31

81,57

Variáveis
Sexo

Escolaridade
Analfabeto/1° grau incompleto ou
completo
2° grau incompleto/completo ou
superior

36
2

94,73

0,140

5,27

Situação de trabalho
Aposentado/pensionista/não trabalha

37

97,36

Trabalha

1

2,63

0,085

Classe Terapêutica
J - Anti-infecciosos gerais para uso sistêmico

Classes A e B

4

10,52

34

89,47

Sim

8

21,05

Não

30

78,94

0,703

Autopercepção de saúde
Muito bom/bom

12

31,57

26

68,42

0,746

Acamado no último mês
Sim

9

23,68

Não

29

76,31

Sim

29

76,31

Não

9

23,68

0,022

Consulta nos últimos 3 meses
0,175

Internação hospitalar no último ano
Sim

8

21,05

Não

30

78,94

Sim

36

94,73

Não

2

5,26

1,96

28

11,02

115

45,27

A - Aparelho digestivo e metabolismo

41

16,14

M - Sistema musculoesquelético

34

13,38

R - Aparelho respiratório

8

3,14

D - Medicamentos dermatológicos

3

1,18

B - Sangue e órgãos hematopoiéticos

5

1,96

H - Preparações hormonais sistêmicas,
excluindo hormônios sexuais e insulinas

12

4,72

3

1,18

254

100%

0,619

Plano de saúde

Regular/ruim

%

5

N - Sistema nervoso

Total

Classes C e D

n

C - Aparelho cardiovascular

Outros

Nível Econômico*

0,306

Doença diagnosticada
0,042

*Classificação segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP)

(19). A falta de padronização metodológica em inquéritos
epidemiológicos que avaliam o consumo de medicamentos
pode resultar em uma alta heterogeneidade nos valores de
prevalência; todavia, a utilização de um período recordatório de até 15 dias e a categorização em grupos etários podem minimizar essas diferenças (20). A elevada prevalência
de uso de medicamentos observada no presente estudo
aponta para a necessidade de se trabalhar a promoção de
seu uso racional na população.
A prática de polifarmácia foi observada em 25,33% dos
idosos, um valor superior aos dados da Pesquisa Nacional de Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de
Medicamentos (PNAUM), que revelou uma frequência de
4

Tabela 3. Classificação no primeiro nível do sistema ATC dos
medicamentos consumidos nos últimos sete dias por idosos
moradores da área de abrangência de uma Estratégia de Saúde da
Família. Rondonópolis, MT, 2016.

18,0% para polifarmácia entre idosos e de 18,7% na Região
Centro-Oeste (21). Estudos epidemiológicos brasileiros
apontam para índices de polifarmácia em idosos de 18,3%
(19), 28% (20) e 29,0% (16).
O alto índice de polifarmácia na população estudada
reflete para a necessidade da realização de intervenções que
busquem o consumo consciente de medicamentos, através
de ações que promovam capacitações dos profissionais,
bem como o empoderamento dos idosos, acarretando na
interpretação do uso correto de cada medicamento, das
finalidades farmacológicas e da manutenção da terapia
medicamentosa (9). Outra estratégia que pode levar a uma
redução no consumo de medicamentos é a utilização de
terapias complementares, como a homeopatia, a fitoterapia
e plantas medicinais. Essas práticas são capazes de proporcionar uma melhora no quadro clínico do idoso. Além da
melhora na saúde, reduzem também os riscos de efeitos
adversos e de interações medicamentosas (22).
Na presente pesquisa, observamos uma maior prevalência de polifarmácia no sexo feminino (81,57%), corroborando com outras pesquisas brasileiras (6,16). Um estudo
seccional realizado com idosos residentes em área urbana
do município de Quixadá/CE identificou que o consumo
de 5 ou mais medicamentos predominou no sexo feminino
(66,4%), quando comparado ao masculino (33,6%) (6). Sales et al. determinaram que em Aiquara/BA a polifarmácia
mostrou-se associada ao sexo feminino, com risco de prevalência de 1,93 (16). O maior consumo de medicamentos
pelas mulheres idosas pode ser explicado por fatores como
maior sobrevida, procurarem mais os serviços de saúde e
por existir maior número de programas de saúde voltados
para a mulher (23).
A análise estatística evidenciou uma diferença de prevalência de polifarmácia nos indivíduos com doença diagnosticada e que não estiveram acamados no último mês.
Os medicamentos constituem-se como importantes recurRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019
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sos para melhorar a qualidade de vida e promover saúde,
especialmente entre idosos, que necessitam de fármacos
para diminuir o sofrimento, interromper o processo de
adoecimento e controlar condições crônicas (24). Além
disso, a elevada prevalência de polifarmácia entre os idosos
com doença diagnosticada pode ser explicada pela relação
com as prescrições médicas, pois quanto maior o número de problemas médicos identificados, maior a lista de
prescrições medicamentosas (25). A maior prevalência de
polifarmácia em idosos que não estiveram acamados pode
estar relacionada a diversos fatores, como o menor acompanhamento terapêutico pelos profissionais da Atenção
Primária, distanciamento dos idosos da unidade de saúde e
a automedicação (26).
A automedicação consiste na utilização de medicamentos sem a prescrição ou acompanhamento médico. Essa
prática, muitas vezes, é incentivada pelo anseio de melhora
diante de uma situação de desconforto, dor, alívio de sinais
e sintomas de doenças preexistentes (27). O processo do
envelhecimento intensifica ainda mais os perigos que esta
prática pode ocasionar, pois as transformações fisiológicas
que o organismo sofre com o tempo proporcionam maiores riscos de efeitos adversos, iatrogenia e intoxicações (28).
Nesta pesquisa, 60% (n=90) dos idosos relataram automedicação, resultado semelhante a estudos prévios (27,28).
Segundo Carvalho et. al., a maior parte dos medicamentos utilizados pela população idosa corresponde aos fármacos de ação sobre o sistema cardiovascular, seguidos dos
fármacos de ação sobre o metabolismo e o trato alimentar (29). As classes farmacológicas mais consumidas pelos
idosos estudados foram dos fármacos que atuam no sistema cardiovascular (45,27%), sendo esses medicamentos
também os mais utilizados pela população idosa de outras
pesquisas (30,31).
As equipes de saúde na atenção primária ao idoso devem orientar e garantir total apoio antes, durante e após o
tratamento farmacológico, para que não haja desistências
nem falhas. No caso das polifarmácias, é preciso que os
idosos obtenham por meio de conscientização, através do
trabalho da equipe multiprofissional, conhecimento quanto aos cuidados com as medicações, considerando as peculiaridades de cada indivíduo. O aconselhamento do idoso
para o uso correto dos medicamentos deve fazer parte do
seu projeto terapêutico e deve ser responsabilidade de toda
a equipe de saúde (32).

CONCLUSÃO
Os idosos de uma ESF do sul de Mato Grosso apresentaram um elevado índice de consumo de medicamentos,
polifarmácia e automedicação. As mulheres, os indivíduos
com doença diagnosticada e que não estiveram acamados
no último mês evidenciaram as maiores prevalências de polifarmácia, com uma diferença estatística.
É importante que a utilização da polifarmácia seja avaliada pela equipe multiprofissional de saúde, verificando
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a necessidade e o uso de possíveis métodos terapêuticos
que possam alcançar os mesmos fins, para que assim a assistência da equipe de saúde possa ser realizada de modo
integral, e o tratamento com a polifarmácia seja feito de
forma correta. Vale ressaltar que o alto índice de polifarmácia encontrada nesta ESF é um dado relevante para a
instauração de políticas de conscientização sobre o uso de
polifarmácia, como também para a capacitação da equipe de saúde em relação às prescrições, às instruções e ao
atendimento ao idoso.
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ARTIGO ORIGINAL

Prevalência da transmissão vertical por HIV em um
programa de atenção às DST/HIV/AIDS no município
de Criciúma/SC, no período entre 2010 e 2015 a partir da
adesão à terapia antirretroviral durante o período gestacional
Prevalence of vertical transmission of HIV in a program of attention
to STD/HIV/AIDS in the municipality of Criciúma, SC, from adherence
to antiretroviral therapy during the gestational period
Kassia Moreira Chini1, Janaína Ferreira2, Graziela Marques de Oliveira3, Pedro Gabriel Ambrosio4, Kristian Madeira5

RESUMO
Introdução: O uso de medicamentos antirretrovirais por gestantes reduz significativamente a Transmissão Vertical (TV) do vírus
da Imunodeficiência Humana (HIV). Este trabalho teve por objetivo verificar a adesão a medidas preventivas por gestantes HIV
positivas com enfoque em aspectos que ocasionaram ou não a TV. Método: Tratase de um estudo observacional, retrospectivo e de
abordagem quantitativa, em que se avaliou gestantes HIVpositivo, puerperais e seus respectivos recémnascidos a partir de seus pron
tuários médicos. Resultados: Com dados sócio demográficos, resultado de exames como Carga Viral (CV) e contagem de Linfócitos
TCD4+ (CD4+), podese calcular a adesão a Terapia Antirretroviral (TARV) e porcentagens de TV. Foram incluídas no estudo 70
gestantes HIVpositivas. Podese verificar que 41,4% haviam aderido ao uso da TARV antes da gestação. Das 57,1% que passaram a
aderir a TARV durante a gestação, a mediana da CV permaneceu entre <50 e 170.708 células/ml, ocasionando o diagnóstico de TV
em duas crianças. Conclusão: A adesão à TARV no início da gestação, medidas profiláticas no momento do parto e posteriormente
são intervenções efetivas na prevenção da TV.
UNITERMOS: Antirretroviral, Carga Viral, Gestante, Transmissão Vertical.
ABSTRACT
Introduction: The use of antiretroviral drugs by pregnant women significantly reduces Vertical Transmission (VT) of the Human Immunodeficiency
Virus (HIV). This study aimed to verify adherence to preventive measures by HIV-positive pregnant women with a focus on aspects that lead or did not
lead to VT. Method: This is an observational, retrospective study with a quantitative approach, in which pregnant and postpartum HIV-positive women
and their respective newborns were evaluated from their medical records. Results: From sociodemographic data and results of tests such as Viral Load
(VL) and TCD4+ (CD4+) lymphocyte counts, it is possible to calculate the adherence to Antiretroviral Therapy (ART) and VT percentages. The study
included 70 HIV-positive pregnant women. We found that 41.4% of the women had adhered to ART before gestation. Of the 57.1% who started to adhere
to ART during pregnancy, the median VL remained between <50 and 170,708 cells/ml, leading to the diagnosis of VT in two children. Conclusion:
Adherence to ART early in gestation, prophylactic measures at the time of delivery and subsequently are effective interventions in the prevention of VT.
KEYWORDS: Antiretroviral, Viral Load, Pregnant Woman, Vertical Transmission.
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INTRODUÇÃO
O perfil epidemiológico da infecção pelo Vírus da Imu
nodeficiência Humana (HIV), com o decorrer do tempo,
teve uma mudança significativa, a qual está associada, prin
cipalmente, à disseminação nos grupos sociais. Nesse con
texto, notou-se que, gradativamente, houve uma elevação
nas taxas de prevalência da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS) em mulheres (1).
O Boletim Epidemiológico HIV/AIDS, gerado a partir
de dados cruzados de sistemas nacionais, como o Sistema
de Agravos de Notificações (SINAN), registrou no ano de
2015 o menor coeficiente de incidência da infecção por
HIV/AIDS dos últimos dez anos no Brasil (2). Em res
posta a esse monitoramento, identificou-se que a Região
Sul do país conta com o segundo maior percentual de ges
tantes portadoras do vírus HIV.
No final de 2014, a UNAIDS, órgão da Organiza
ção das Nações Unidas (ONU), lançou a meta 90-90-90,
a qual pretende ser alcançada até 2020. Seu objetivo é
que, em 2020, 90% das pessoas portadoras do vírus HIV
sejam diagnosticadas; 90% dos portadores, assim que
diagnosticados, deverão aderir à Terapia Antirretroviral
(TARV); e, desses 90% dos portadores, ter a Carga Viral
(CV) suprimida, ou seja, não detectável, impossibilitando,
desse modo, a transmissão do vírus em todas as suas for
mas, inclusive a vertical, pretendendo pôr fim à epidemia
da AIDS até 2030 (3).
O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a asse
gurar a distribuição gratuita da TARV por meio do Sistema
Único de Saúde (SUS), sendo garantido esse direito pela
lei nº 9.313, sancionada em 13 de novembro de 1996 (4).
Existe uma cascata de serviços públicos, como o pré-natal
diferenciado para gestantes HIV-positivas, o que não se re
sume apenas no uso de medicamentos antirretrovirais, mas
também ao acolhimento e acompanhamento sistemático
durante todo o período do pré-natal, parto e pós-parto (5).
Denomina-se Transmissão Vertical (TV) a transmissão
do vírus da mãe para o filho, sendo que esta pode ocorrer
durante a gestação, durante o parto ou através do aleita
mento (6). Durante a gestação, no útero materno com a
ruptura de membranas amnióticas, ocasiona-se a trans
missão de sangue e fluidos contendo cepas virais do HIV
para o concepto (4,7). No momento do parto, o contá
gio ocorre através do contato das membranas mucosas do
Recém-Nascido (RN) com o vírus presente no sangue ou
em secreções da mãe durante o processo de nascimento
(6,7). Já o mecanismo de transmissão do HIV durante a
amamentação se dá pela transferência de vírus HIV, conti
do no leite materno, através de lesões na região da aréola e
do mamilo (8).
São vários os fatores que estão associados ao risco de
TV do HIV. Os principais são a CV materna elevada e o
tempo entre a ruptura das membranas amnióticas e o parto
(4,9). Segundo Freitas, a grande maioria de casos de TV por
HIV ocorre próximo ou durante o parto, correspondendo
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a 65% dos casos. O risco de TV durante o aleitamento é
algo estimado entre 7 e 22%, porém se a mãe infectar-se
com o HIV durante o período de amamentação, esse risco
eleva-se para 30% (7).
No Brasil, há, relativamente, uma baixa cobertura de
testagem sorológica para HIV em gestantes, quando com
parado aos países desenvolvidos (10). Dessa forma, o Mi
nistério da Saúde tornou compulsória a notificação das
gestantes soropositivas e de seus RNs. Contudo, apesar
desse cenário repleto de dificuldades, o número de casos
de TV decresceu significativamente (7). Nos últimos anos,
observou-se uma evolução significativa no desenvolvimen
to de medicamentos antirretrovirais e na compreensão da
TV. Nesse contexto, o uso da TARV pelas gestantes HIV
-positivas precocemente tem duas importantes finalidades,
que são o tratamento precoce da mãe e, também, a redução
perinatal da TV (11).
O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil epidemioló
gico de gestantes HIV-positivas atendidas pelo SUS em um
município do extremo sul catarinense, verificando a efe
tividade da adesão a medidas preventivas pelas gestantes
HIV-positivas, com enfoque nos aspectos que ocasionaram
ou não a TV.
Diversas intervenções para prevenir a TV são aplica
das no Brasil através de recomendações do Ministério da
Saúde. A realização deste estudo possibilita às políticas pú
blicas identificar problemas nos serviços de saúde, e, dessa
forma, buscar ações tanto para a equipe de saúde quanto
para as gestantes que possam intervir no número de casos
de TV.

MÉTODO
Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, de
abordagem quantitativa a partir da revisão de prontuários
médicos de gestantes HIV-positivas e de seus recém-nas
cidos atendidos pelo Programa de Atenção Municipal às
DST/HIV/AIDS (Pamdha) da cidade de Criciúma/SC,
entre os anos de 2010 e 2015.
Com base nos prontuários médicos, foram obtidos da
dos referentes à idade, à escolaridade, ao início do uso da
TARV, ao histórico da retirada da TARV, ao histórico de
exames de CV e contagem de CD4+, à utilização de AZT
injetável pela mãe e AZT xarope pelo concepto, óbito e TV.
A população-alvo foi composta por 142 prontuários de
pacientes portadoras de HIV/AIDS gestantes e/ou no pe
ríodo puerpério, acompanhadas pelo Programa de Atenção
Municipal às DST/HIV/AIDS. Destas, foram incluídos
no estudo todos os prontuários de pacientes gestantes ou
puerperais portadoras de HIV/AIDS e seu respectivo RN
soropositivo ou não, que foram atendidas pelo Programa
de Atenção Municipal às DST/HIV/AIDS do município
de Criciúma/SC, no período entre 2010 e 2015. Foram ex
cluídas do estudo as pacientes que sofreram aborto durante
a gestação, RNs que vieram a falecer durante o parto ou,
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posteriormente, gestantes que faleceram durante a gesta
ção ou após o parto, como também as gestantes que não
possuíam prontuários corretamente preenchidos. A amos
tra foi composta por 70 prontuários.
A análise estatística foi realizada utilizando o software
IBM Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS) ver
são 22.0. As variáveis quantitativas (idade) foram expres
sas pela média e a CV e CD4 foram expressas por meio
da mediana, desvio-padrão e valores mínimo e máximo.
As variáveis qualitativas foram expressas por meio de fre
quência e porcentagem (12).
Os testes estatísticos foram feitos com um nível de sig
nificância α = 0,05 e confiança de 95%. A distribuição das
variáveis quanto à normalidade foi investigada por meio
da aplicação dos testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov
-Smirnov (12).
A pesquisa foi realizada mediante aprovação do Comitê
de Ética e Pesquisa da Universidade do Extremo Sul Cata
rinense (UNESC), sob o número 1.367.467.

72 (50,70%) pacientes, as quais não se enquadravam nos
critérios de inclusão da pesquisa. Dessas, 23 pacientes rea
lizaram seus partos a partir de junho de 2014, 15 pacientes
abandonaram o programa de acompanhamento, 15 pacien
tes foram transferidas para outros programas, 14 gestantes
tiveram seus registros inativados, quatro registros não fo
ram encontrados e ocorreu um óbito materno.
Nesse sentido, pode-se notar que, das 70 gestantes que
constituíram a amostra avaliada, a faixa etária predominan
te foi de 26 a 35 anos, sendo que 27,1% tinham entre 26 e
30 anos, e 22,9% estavam na faixa etária entre 31 e 35 anos.
Além disso, 32,8% das pacientes possuíam até oito anos de
escolaridade, e a maioria das gestantes, 52,8%, era casada

RESULTADOS

Diagnóstico do HIV

Foram analisados, inicialmente, prontuários médicos,
registros Sinan, Sistema de Informação de Exames Labo
ratoriais (Siscel), Sistema de Controle Logístico de Medi
camentos (Siclom) e Sistema de Informação Sobre Morta
lidade (SIM) de 142 gestantes HIV-positivas atendidas no
Pamdha do município de Criciúma/SC. Foram excluídos
Tabela 1. Perfil descritivo da população estudada
Variável

Tabela 2. Informações sobre acompanhamento em gestantes HIV
positivas
Variável

Antes da gestação

48 (68,6)

Durante a gestação

22 (31,4)

Utilização da TARV antes da gestação
Sim

29 (41,4)

Não

40 (57,1)

Não informado

n (%)

Faixa etária (anos)

1 (1,4)

Se sim, retirava corretamente o medicamento
Sim

11 (37,9)

Não

18 (62,1)

Não informado

n = 70

n (%)
n = 70

1 (1,4)

Se não, em que período gestacional
começou a utilizar
1ª a 3ª

11 (29,8)

4ª a 6ª

22 (53,3)

7ª a 8ª

7 (17,1)

13 a 20

12 (17,1)

21 a 25

10 (14,3)

26 a 30

19 (27,1)

Natimorto

2 (40,0)

31 a 35

16 (22,9)

Durante o parto

1 (20,0)

36 a 40

10 (14,3)

Após o parto

2 (40,0)

41 a 50

3 (4,3)

Escolaridade

Óbito de recém-nascido

Ocorrência de profilaxia durante o parto
Sim

67 (95,7)

1a4

13 (18,6)

Não

1 (1,4)

5a8

32 (45,7)

Não informado

2 (2,9)

9 a 12

22 (31,4)

Ocorrência de profilaxia no RN ou no RN e na mãe

> 12

1(1,4)

RN

Não informado

2 (2,9)

Mãe/RN

Estado civil
Casado/arrimo

37 (52,8)

Solteiro

18 (25,7)

Divorciado
Viúvo
Não informado

1 (1,4)
66 (94,3)

Não informado

2 (2,9)

Natimorto

1 (1,4)

Tipo de parto realizado

4 (5,7)

Normal

14 (20,0)

1 (1,4)

Cesariana

52 (74,3)

10 (14,3)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
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Não informado

4 (5,7)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.
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Tabela 3. Média da contagem de CV e níveis de CD4 durante a
gestação
Variável

Média

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

Carga viral

8562,59

22662,46

<50

170708,00

CD4+

509,35

206,31

153,50

987,00

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

ou residia de maneira informal com seus companheiros.
As características sociodemográficas da amostra pesquisa
da em nosso trabalho estão dispostas na Tabela 1.
Quanto ao diagnóstico do HIV nas gestantes assisti
das pelo Pamdha, 48 (68,6%) pacientes obtiveram resulta
do da soropositividade para o HIV antes da gestação e 22
(31,4%) pacientes durante a mesma (Tabela 2).
Em relação ao início da TARV na gestação, 29 (41,4%)
gestantes iniciaram o uso da TARV antes desse momento,
40 (57,1%) começaram o uso da TARV durante a gestação
após a descoberta da sorologia e uma (1,4%) paciente não
informou (Tabela 2).
Nesse contexto, das 29 pacientes que já usavam a TARV
antes da gestação, 18 (62,1%) delas realizavam a retirada do
medicamento de forma irregular na farmácia do Pamdha.
Das 40 (57,1%) pacientes que não faziam o tratamento
para HIV antes da gestação, 11 (29,8%) gestantes iniciaram
o tratamento entre o 1° e o 3° mês gestacional, 22 (53,3%)
pacientes do 4º ao 6º mês e 7 (17,1%) pacientes entre o 7º
e o 9º mês.
Sobre o tipo de parto realizado nas gestantes soroposi
tivas, 52 (74,3%) pacientes foram submetidas ao parto do
tipo cesárea; 14 (20,0%) gestantes tiveram seus RNs por
meio do parto normal, e quatro (5,7%) pacientes não in
formaram o tipo de parto (Tabela 2). Dos 70 RNs, cinco
(7,14%) deles foram a óbito, um faleceu durante o parto,
dois faleceram após o parto e dois natimortos (Tabela 2).
Em relação à profilaxia para evitar a TV do HIV, 67
(95,7%) casos ocorreram durante o parto; em apenas um
(1,4%) parto não foi realizada a profilaxia, e em dois partos
não foram informados. Das profilaxias, 66 (94,3%) delas
foram efetuadas na mãe e no RN e uma (1,4%) somente
no RN (Tabela 2).
A média dos resultados para CV encontrados durante
o período de pesquisa no Pamdha foi de 8.562,59 (<50 a
170.708cópias/ml), e o valor médio de CD4 foi de 509,35
(153,50 a 987células/mm³) (Tabela 3).
A ocorrência de TV do HIV não foi verificada em 62
(88,6%) casos; em dois (2,9%) RNs, houve esse tipo de
transmissão; cinco (7,1%) RNs foram a óbito e um (1,4%)
caso não foi informado (Tabela 4).
Reiterando o achado disposto na Tabela 4, foram iden
tificadas durante o estudo duas pacientes soropositivas,
uma delas passou a utilizar a TARV no último mês de ges
tação, e a outra realizava o uso incorreto da TARV antes e
durante a gestação.
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Tabela 4. Ocorrência de transmissão vertical
Ocorrência

n (%)
n = 70

Sim

2 (2,9)

Não

62 (88,6)

Não informado

1 (1,4)

Óbito

5 (7,1)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A primeira paciente era solteira, o diagnóstico positivo
para a sorologia foi aproximadamente 11 anos antes da ges
tação. Essa paciente, ao ser diagnosticada com a soroposi
tividade em dezembro de 2000, apresentou CV de 14.000
cópias/ml com contagem de CD4+ 649 células/mm³.
Apesar disso, a paciente não iniciou o uso da TARV.
Em agosto de 2012, a mesma deu entrada ao programa
com o diagnóstico gestacional de aproximadamente oito
meses. Assim, realizou-se contagem de CV e CD4+, res
pectivamente, de 170.708 cópias/ml e 170 células/mm³.
E, em setembro de 2012, foi feito o parto da paciente, este,
por sua vez, do tipo normal. Foi realizada profilaxia duran
te o parto na mãe e no RN.
A outra paciente também era solteira, obteve diagnóstico
para a sorologia em abril de 2012 (antes da gestação). Pos
teriormente ao diagnóstico da sorologia, foi feita contagem
de CV de 6.225 células/ml e de CD4+ de 297cópias/mm³.
Em outubro de 2012, a paciente passou a aderir ao
uso da TARV, porém não realizando a retirada correta
do medicamento. Em junho de 2013, a mesma trouxe ao
programa o diagnóstico positivo para gestação. Nesse
momento, a gestante estava com aproximadamente idade
gestacional de cinco meses e realizava a retirada incorreta
do medicamento.
Em três meses antes do parto, foi possível fazer as con
tagens de CV e CD4+ duas vezes: a primeira foi de CV
5.340 cópias/ml e CD4+ de 222 células/mm³, a segun
da de CV 1.978 cópias/ml e CD4+ de 354 células/mm³.
Assim, realizou-se o parto do tipo CCE em setembro de
2013. Foi feita profilaxia na mãe e no RN.
Após o parto, as duas crianças passaram pelo acompa
nhamento de um ano e seis meses fazendo o uso de me
dicamentos e realizando consultas e exames de rotina. Ao
final de um ano e seis meses, foi feito o exame anti-HIV, o
qual, por sua vez, foram detectados anticorpos para o HIV
em ambos os casos.

DISCUSSÃO
O governo brasileiro, a partir de 1996, passou a dis
ponibilizar medicamentos antirretrovirais gratuitamente
para toda a população (13). O Boletim Epidemiológico
HIV/AIDS (2013) publicou que o uso de medicamentos
antirretrovirais deve ser iniciado pelo indivíduo imedia
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tamente após a descoberta da soropositividade, indepen
dentemente de contagens de CV ou níveis de CD4+, o
que não era preconizado.
Em meados de 2014, a meta 90-90-90 em uma de
suas diretrizes também propôs o início do medicamento
antirretroviral para todos os indivíduos diagnosticados
com HIV, independentemente do conhecimento da CV e
CD4+ (3,6). Sendo assim, pode-se verificar que esses fa
tores contribuem para a não adesão à TARV em mulheres
que tiveram gestação anterior a 2013 (14), fato que cor
robora com os dados encontrados em nossa pesquisa no
período compreendido entre o ano de 2010 e 2015.
A falha na ingestão ou a falta terapêutica da TARV pela
mãe HIV-positiva contribui para a elevação da CV, princi
palmente se isso estiver associado à falta de medidas pro
filáticas durante e posteriormente ao parto, pois aumenta
significativamente o risco de TV do HIV para o RN (15).
A profilaxia durante o parto ocorre por meio do uso do
AZT injetável na mãe e AZT xarope no RN. Essa medica
ção tem por objetivo fornecer o máximo de proteção para
ambos e, assim, minimizar o risco de ocorrência da TV do
HIV (16). Nesse sentido, quando a gestante se encaminha
à maternidade para a realização do parto, não estando em
trabalho de parto ativo com CV conhecida, sendo esta me
nor que 1000 cópias/ml, procura-se realizar parto do tipo
normal. A cirurgia cesariana eletiva (CCE) é o parto de
escolha quando as gestantes possuem CV acima de 1000
cópias/ml e, também, quando o diagnóstico da soropositi
vidade é obtido no teste-rápido de HIV, feito no momento
do parto (17).
Sabe-se que diversos fatores contribuem para o desen
cadeamento da TV. Em ordem cronológica, o diagnóstico
da soropositividade logo no início da gestação e então o
emprego da TARV e a profilaxia durante o parto diminuem
seguramente o risco de TV (6).
Porém, em mulheres que têm conhecimento da sorolo
gia e, por diversos motivos, se negam a inserção da TARV
ou a utilizam de forma irregular têm maiores chances de
transmitirem o vírus para o RN, tendo este tipo de trans
missão maior chance de ocorrer durante o parto (8,18).
Assim, a profilaxia durante o parto e após o parto no
RN também tem muita importância para reduzir o risco de
TV. Em ambos os casos, as gestantes obtiveram o resultado
da sorologia para a infecção do HIV antes da gestação an
terior a 2013. Entre outros fatores, até então empregava-se
o uso da TARV quando se tinha CV >1000 cópias/ml e
CD4+ <200 células/mm³ (4), outro fator que contribuiu
para a não aceitação da inserção da TARV ou o uso incor
reto foram os preconceitos com relação a ser portador do
vírus HIV(8).
Logo, essas gestantes com sorologia conhecida, me
diante seus preceitos, utilizaram incorretamente e por
pouco tempo a TARV, elevando as chances de TV. Des
se modo, a CV das pacientes permanecera acima de 1000
cópias/ml. Embora o parto do tipo CCE seja o indicado
nesses tipos de casos, o mesmo não foi feito em uma das
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gestantes, entre outros, o tipo de parto depende do estado
clínico que a gestante se encaminha à maternidade (19).
Independentemente do tipo de parto a ser realizado, de
ve-se fazer profilaxia na mãe e no RN durante o parto, isso
ocorreu em ambos os casos. Porém, a profilaxia após o par
to durante 18 meses no RN deve ser empregada pela mãe,
e, como ocorreu a TV, também se pode inferir que possa
ter ocorrido a interrupção da medicação, sendo este fato de
difícil averiguação para confirmação dessa inferência.
Dessa forma, todos esses fatores nos dois casos po
dem ter levado ao desencadeamento da TV do HIV para
os RNs, caracterizando a taxa de 2,9% de TV no serviço
de referência para HIV/AIDS na cidade de Criciúma/SC.
Sendo assim, em nossa pesquisa, pode-se notar que os
dois casos em que houve a TV foram devido ao uso in
correto da TARV pelas gestantes, mesmo elas tendo feito
uso do AZT injetável durante o parto. Desse modo, a su
pressão incompleta da CV contribuiu integralmente para a
ocorrência da TV em ambas as gestantes.

CONCLUSÃO
No presente estudo, pode-se verificar que, entre 2010 e
2015, 142 gestantes portadoras do vírus HIV foram acom
panhadas pelo Pamdha. Destas, 72 (50,70%) gestantes fo
ram excluídas da pesquisa por não preencherem os critérios
de inclusão. Logo, foi possível identificar, entre as 70 ges
tantes que restaram para a pesquisa, que 22 (31,4%) tiveram
o resultado positivo para a sorologia durante a gestação.
Verificou-se que, dentre as gestantes pesquisadas, duas
delas notificaram a gestação ao programa próximo da data
do parto, logo utilizaram o medicamento por tempo insu
ficiente capaz de reduzir sua CV, de modo que possibilitou
a TV. Em ambas, verificou-se a realização de profilaxia du
rante o parto na mãe e no RN, mesmo assim, devido à alta
CV, ocorreu a TV do HIV em seus respectivos conceptos,
totalizando 2,9%.
Diversas intervenções para prevenir a TV são aplicadas
em muitos países, assim como no Brasil. Dessa maneira,
as taxas de TV devem estar sempre divulgadas de forma
atual, assim, podem contribuir para a vigilância dos índices
de TV do HIV em cada programa de DST/HIV/AIDS
municipal, corroborando para o desenvolvimento de medi
das mais efetivas e contribuindo para a busca dos menores
índices de transmissão, podendo este chegar a raros se al
cançada a meta 90-90-90.
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Avaliação dos níveis séricos de 25 (OH) vitamina D
em pacientes de 4 a 17 anos em uso de
drogas anticonvulsivantes (DAC)
Serum levels of 25(OH) Vitamin D in patients aged 4 to 17 years
in use of anticonvulsivant drugs (ACD)
Maria Claudia Schmitt Lobe1, Bruna Veroneze2, Aline Bianca Penteado Valtrin3

RESUMO
Introdução e objetivo: Verificar a correlação entre o nível sérico de 25(OH)D e o uso de droga anticonvulsivante em pacientes pediátricos. Material e método: Foram estudados 15 pacientes com epilepsia (7 meninos e 8 meninas; ± 10,6 anos), que tinham pelo
menos 1 ano de uso de medicação anticonvulsivante. Os pacientes com impossibilidade de deambulação foram excluídos da amostra.
As variáveis analisadas foram: sazonalidade no momento da dosagem, sexo, idade cronológica, índice de massa corpórea (IMC), tipo
de medicamento utilizado, tempo de exposição solar, dosagem de vitamina D (suficiente maior que 30ng/mL, insuficiente entre 20
e 30ng/mL e deficiente menor de 20ng/nL) e histórico de reposição de vitamina D. Resultados: Quatro pacientes apresentaram
nível de vitamina D insuficiente, 2 faziam uso de ácido valproico e 2 utilizavam oxcarbamazepina. Nenhum paciente apresentou nível
deficiente. Não houve correlação entre sazonalidade, IMC e politerapia com o nível de vitamina D. Conclusão: No presente estudo,
não foram observadas relações entre o uso de drogas anticonvulsivantes e os níveis séricos de vitamina D, uma vez que a maior parte
dos pacientes apresentou dosagem suficiente de calcidiol.
UNITERMOS: Vitamina D, Drogas Anticonvulsivantes, Deficiência de Vitamina D, Epilepsia.
ABSTRACT
Introduction and aim: To verify the correlation between serum levels of 25(OH) D and the use of anticonvulsivant drugs in pediatric patients. Material and method: Fifteen patients with epilepsy (7 boys and 8 girls, ± 10.6 years) who had at least one year of use of anticonvulsant medication were
studied. Patients with impaired walking were excluded from the sample. The variables analyzed were: seasonality at the time of dosing, sex, chronological age,
body mass index (BMI), type of medication used, amount of sun exposure, vitamin D level (sufficient: greater than 30ng/mL, insufficient: between 20 and
30ng/mL, and deficiency: less than 20ng/nL) and a history of vitamin D replacement. Results: Four patients had insufficient vitamin D, two were using
valproic acid and two were using oxcarbamazepine. No patient was deficient. There was no correlation of seasonality, BMI, and polytherapy with vitamin
D-level. Conclusion: In the present study, no relationship was observed between the use of anticonvulsant drugs and serum vitamin D levels, since most
of the patients presented sufficient level of calcidiol.
KEYWORDS: Vitamin D, Anticonvulsant Drugs, Vitamin D Deficiency, Epilepsy.
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE 25 (OH) VITAMINA D EM PACIENTES DE 4 A 17 ANOS EM USO DE DROGAS...

INTRODUÇÃO
A vitamina D é um hormônio esteroide lipossolúvel derivada do 7-deidrocolesterol (7-DHC), interligada
através de uma série de reações fotolíticas e enzimáticas (1,2). Dessas reações, tem-se as substâncias precursoras como vitamina D3 ou colecalciferol, vitamina D2
ou ergosterol e a 25-hidroxivitamina D ou calcidiol; e
a forma ativa da molécula, 1alfa,25-diidroxi-vitamina D
(1,25(OH2)D) ou calcitriol (3).
Além do clássico papel de reguladora da fisiologia
osteomineral, as evidências sugerem que a 1,25(OH)2D
module direta ou indiretamente uma pequena parte do
genoma humano, participando do controle de funções essenciais à manutenção da homeostase sistêmica, tais como
crescimento, diferenciação e apoptose celular, regulação
dos sistemas imunológico, cardiovascular e musculoesquelético, e no metabolismo da insulina (3-5). Alguns fatores são responsáveis pela alteração sérica dessa vitamina:
tempo de exposição solar, latitude, sazonalidade, idade,
fármacos, etc. Dentre os fármacos que se correlacionam
com a diminuição da vitamina D, encontram-se os anticonvulsivantes, medicamentos utilizados principalmente
para prevenção e tratamento de epilepsia. Tais drogas
aumentam o catabolismo do hormônio no fígado, diminuindo sua biodisponibilidade (4).
No presente estudo, foi revisado o metabolismo desse hormônio e correlacionado o uso de drogas anticonvulsivantes e o aparecimento de hipovitaminose D entre pacientes pediátricos, usando como parâmetro para
classificação de suficiência/insuficiência/deficiência as
recomendações de acordo com a Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia.

MÉTODO
Foi realizado um estudo prospectivo através do levantamento da dosagem da vitamina D em pacientes em uso de
drogas anticonvulsivantes há mais de um ano que estão em
acompanhamento em consultório de neuropediatria. Os
pacientes foram agrupados por faixa etária: idade entre 4 e
7 anos, pacientes entre 8 e 15 anos e pacientes com idade
entre 16 e 17 anos 11 meses e 29 dias. Foi aplicado um questionário para avaliar a idade, qual(is) o(s) medicamento(s)
utilizado(s), qual o tempo de uso deste(s) fármaco(s), realização de reposição de vitamina D no momento da coleta e dados sobre atividades físicas com exposição solar.
Foram excluídos da pesquisa pacientes que realizavam suplementação de vitamina D no momento da coleta e com
dificuldade de locomoção. A dosagem da 25(OH) vitamina
D dos pacientes em uso da medicação em estudo se deu
de maneira gratuita em um único laboratório, e a escolha
da dosagem do calcidiol, quando comparada ao calcitriol,
ocorreu por ter uma meia-vida maior (2 a 3 semanas) e
porque, na presença de hipocalcemia por baixa dos níveis
2
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séricos de vitamina D, há um aumento na produção de paratormônio (PTH), que consegue atuar normalizando os
níveis de calcitriol [1,25(OH)D] (3). A concentração sérica
de calcidiol foi considerada suficiente quando se encontrava acima de 30ng/mL, valores entre 20 e 29ng/mL foram
classificados como insuficientes e valores séricos abaixo de
20ng/mL foram definidos como deficiência em vitamina
D, conforme recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). (2)
Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética,
conforme consubstanciado do CEP, sob número de protocolo 46819015.3.0000.5370.

RESULTADOS
Neste estudo, foram avaliados 15 pacientes, sendo 8
meninas, com média de idade de 10,6 anos (4 a 17 anos).
De acordo com as faixas etárias, 4 encontravam-se entre 4
e 7 anos, 9 entre 8 e 15 anos e 2 possuíam idade entre 16
e 17 anos. No que se refere à sazonalidade das dosagens, 6
foram realizadas na primavera, 8 pacientes dosaram no verão e 1 paciente dosou a vitamina D nos meses de outono.
Em 4 pacientes (26,6%), a vitamina D estava insuficiente. Na presente amostra, não foi registrado nenhum caso de
deficiência de vitamina D. Os demais pacientes encontravamse com níveis suficientes da vitamina D (Tabela 1).
A média dos níveis de vitamina D nos pacientes foi de
37,07 ng/mL (21,8 - 56,6 ng/mL). Quando relacionados
os níveis de calcidiol de acordo com a estação do ano no
momento do exame, 2 dos pacientes com níveis insuficientes coletaram na primavera e os outros 2 pacientes coletaram a amostra no verão.
Como o tempo de exposição solar está relacionado
com o nível sérico de vitamina D, foi correlacionado se
há ou não realização de atividades físicas com exposição
solar. Dentre as 15 crianças avaliadas, 4 realizavam atividaTabela 1. Distribuição de pacientes segundo faixa etária e dosagem
de vitamina D
Suficiente

Insuficiente

Deficiente

4 a 7 anos

Faixa Etária

3

1

-

8 a 15 anos

6

3

-

16 e 17 anos

2

0

-

Total

11

4

-

Tabela 2. Classificação da dosagem de vitamina D quanto à realização
ou não de atividades físicas expostas ao sol
Atividade Física com
exposição Solar

Suficiente

Insuficiente

Deficiente

Sim

2

2

-

Não

9

2

-

Total

11

4

-
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Tabela 3. Classificação da dosagem de vitamina D quanto ao IMC das
crianças avaliadas
Suficiente

Insuficiente

Deficiente

Baixo Peso

IMC

2

2

-

Eutrófico

4

2

-

Sobrepeso

4

0

-

Obesidade

1

0

-

Total

11

4

-

des físicas expostas ao sol, enquanto 11 delas não o faziam
(Tabela 2).
Quando correlacionado o IMC com o nível de vitamina D, 2 pacientes com níveis insuficientes apresentaram
IMC compatível com baixo peso e 2 com IMC eutrófico
(Tabela 3).
Os pacientes faziam uso das seguintes drogas anticonvulsivantes: oxcarbamazepina, ácido valproico, topiramato,
fenobarbital, carbamazepina, lamotrigina. Dos pacientes
com níveis insuficientes, 2 faziam uso de ácido valproico e
2 de oxcarbamazepina. Os demais fármacos utilizados pelos pacientes não se correlacionaram a níveis baixos de calcidiol. A politerapia estava sendo realizada em 4 pacientes,
sendo que todos se encontravam com níveis sanguíneos
suficientes da vitamina D.

DISCUSSÃO
Medicamentos anticonvulsivantes, em especial aqueles
ditos “indutores hepáticos”, são capazes de estimular as
enzimas da família do citocromo P450 (CYP450), e assim
provocar um aumento da atividade da enzima microssomal
hepática, acelerando o catabolismo da vitamina D, diminuindo sua biodisponibilidade (4,6,7). Das crianças participantes desta pesquisa, todas faziam uso desses medicamentos; entretanto, este estudo não evidenciou alta prevalência
de insuficiência ou deficiência de vitamina D quando comparado a estudos anteriores. Tais pesquisas mostravam elevados índices de hipovitaminose D nesta mesma categoria
populacional, obtendo 62,6% (124 de 198) dos pacientes
pediátricos com níveis séricos de 25(OH)D abaixo do considerado como suficiente (8). Uma possível razão para essa
diferença pode ser atribuída às diferenças étnicas e ambientais, como quantidade de luz solar, assim como pelo número da amostra incluída na pesquisa.
Quanto aos fármacos utilizados, algumas pesquisas sugerem maior queda nos níveis séricos de vitamina D naqueles pacientes em uso de politerapia, enquanto que outros
autores não evidenciam diferenças nos níveis do hormônio
quando avaliados os números de medicamentos em uso
(4-8). No presente estudo, obtiveram-se níveis insuficientes de 25(OH)D em pacientes que realizavam monoterapia,
não relacionando o mesmo achado para politerapia.
Outra variável avaliada foi a questão do sexo (feminino e masculino), onde se observaram níveis insuficientes
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de vitamina D mais frequentes no sexo feminino, quando
comparado ao masculino (3F/1M), confluindo com pesquisas anteriores que apontaram para uma maior porcentagem de hipovitaminose no sexo feminino, podendo estar relacionada, nestes estudos já publicados, com a maior
quantidade de gordura corporal encontrada (9-11).
No que se refere ao IMC, pesquisas indicaram uma relação inversa entre níveis de 25(OH)D e o índice de massa
corporal, estando, assim, a obesidade associada com a deficiência de vitamina D, visto que a depuração metabólica
da vitamina D pode aumentar devido ao sequestro pelo
tecido adiposo e pelo feedback negativo que o excesso de
1,25(OH)D ocasiona no fígado (12). Na amostra em questão, constatou-se que os pacientes com hipovitaminose
mostravam-se eutróficos ou com baixo peso, discordando
com o previamente apontado. Dentre os pacientes pesquisados, 5 apresentavam IMC compatível com obesidade/
sobrepeso (3F/2M).
Em relação à exposição solar, vários autores reforçam
que a principal fonte de vitamina D para as crianças é a
exposição à luz natural, raios UVB, e que a principal deficiência de vitamina D deve-se à exposição inadequada
aos raios solares (13-20). Na amostra avaliada neste estudo,
dois dos pacientes insuficientes em vitamina D realizavam
atividades físicas expostos à luz solar, enquanto que os outros dois não o faziam. O que chama a atenção é que 11
pacientes não faziam atividades físicas expostos ao sol.

CONCLUSÃO
Foram encontrados nesta amostra 26,6% dos pacientes
com insuficiência de vitamina D, mais prevalente em meninas e em monoterapia (oxcarbamazepina/ácido valproico)
em uso há mais de um ano.
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RESUMO
Introdução: Este trabalho visou a identificar o uso de psicofármacos por acadêmicos de Medicina de uma universidade no Meio
Oeste de Santa Catarina, matriculados no ano de 2017; quais os fármacos mais utilizados, as principais características dos usuários e
se há relação da utilização de psicofármacos com o curso de Medicina. Métodos: Trata-se de um estudo observacional e descritivo
com abordagem quantiqualitativa. Para a coleta de dados, foi realizado um questionário com perguntas fechadas e abertas. A amostra
obtida constitui-se de 300 estudantes que responderam ao questionário, equivalente a 86,7% do total de acadêmicos matriculados.
Resultados: Dentre os 300 estudantes que responderam à pesquisa, 35,33 % afirmaram que fazem ou já fizeram uso de psicofármacos, e 87,73% desses correlacionam a necessidade do uso de psicofármaco com o curso de Medicina. Foi observada uma maior
prevalência do uso no sexo feminino, totalizando 70,75%. As classes de psicofármacos mais relatadas foram de Antidepressivos
(59,16%) e Ansiolíticos (27,50%). Sobre as causas do uso, 20,12% referiram como principais o humor depressivo, tristeza, perda do
interesse ou prazer e estar desanimado quanto ao futuro. Considerando os fatores estressores, destacaram-se: a exigência de um alto
rendimento acadêmico, a rotina do curso e o ambiente médico demasiadamente competitivo. Conclusão: Embora não tenha sido
evidenciado um aumento crescente do uso conforme a progressão do curso, foi visualizada a relação do uso de psicotrópicos com o
curso de Medicina, demonstrando que a carga emocional imposta por esse curso implica em transtornos psíquicos.
UNITERMOS: Psicotrópicos, Saúde Mental, Estudantes, Medicina, Uso de Fármacos.
ABSTRACT
Introduction: This study was designed to identify the use of psychoactive drugs by medical students from a university in the midwest of Santa Catarina,
enrolled in 2017, what pharmaceuticals are most used, the main characteristics of users and whether there is a relation between the use of psychoactive drugs
and the medical course. Methods: This is an observational and descriptive study with a quantitative approach. For data collection, a questionnaire was
carried out with closed and open questions. The sample consisted of 300 medical undergraduates who answered the questionnaire, equivalent to 86.7% of
the total number of students enrolled. Results: Of the 300 students who answered the questionnaire, 35.33% stated that they use or have already used
psychotropic drugs, and 87.73% of them correlate the need for using psychoactive drugs with the medical course. A higher prevalence of female use was observed, totaling 70.75%. The most reported classes of psychotropic drugs were antidepressants (59.16%) and anxiolytics (27.50%). Regarding the causes for
using, 20.12% referred depressive mood, sadness, loss of interest or pleasure and being discouraged about the future as the main causes. As regards stressors,
the following stand out: requirement of high academic performance, course routine, and the overly competitive medical environment. Conclusion: Although
there was no evidence of an increase in use as the course progressed, a connection between use of psychotropics and the medical course was evidenced, showing
that the emotional burden imposed by the course of Medicine implies psychic disorders.
KEYWORDS: Psychotropics, Mental Health, Students, Medicine, Use of Pharmaceuticals.
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A UTILIZAÇÃO DE PSICOFÁRMACOS POR ACADÊMICOS DO CURSO DE MEDICINA, EM UMA UNIVERSIDADE NO MEIO OESTE...

INTRODUÇÃO
Os medicamentos são essenciais para o tratamento das
mais diversas alterações orgânicas, entre estas as que afetam diretamente o humor e o comportamento. Os psicofármacos são aqueles que agem no sistema nervoso central (SNC), quando utilizados por um período prolongado,
causam dependência química, e o uso indiscriminado é um
dos fatores preocupantes dos profissionais da saúde (1).
No Brasil, o uso de psicofármacos demonstrou-se crescente na sociedade nos últimos anos. Possivelmente por
causa das novas cobranças do mundo atual, que representam um papel importante nesse processo (2).
Desde o vestibular, os acadêmicos que desejam ser médicos já apresentam aumento do estresse. Na graduação,
devido à obrigação de uma rotina com alta carga de estudos, exigência de alto rendimento, falta de tempo para
atividades sociais, e convivência com a perda de pacientes,
exige-se uma inteligência emocional bem desenvolvida (3).
Considerando uma pesquisa divulgada pelo Conselho
Federal de Medicina, revelou-se que 51,7% dos médicos no
Brasil apresentam distúrbios psiquiátricos não psicóticos,
como depressão e ansiedade. Além disso, a fadiga e burnout
são características do contexto de trabalho no âmbito da
Medicina e que 4,6% dos médicos se sentem sem esperanças, infelizes e já tiveram ideações suicidas. Logo, essa má
qualidade de vida, desenvolvida com o passar dos anos, se
correlaciona com esses dados e com o aumento do uso de
psicotrópicos (4).
Assim, este presente estudo visa a identificar as características sociais dos acadêmicos de Medicina e sua relação com
o uso de psicofármacos, apontar quais psicofármacos são os
mais prevalentes. Se o uso de psicotrópicos está relacionado
com o curso, ressaltando quais fatores potencializam o desgaste físico e emocional, e levam ao uso de psicofármacos;
como a extenuante rotina, a autocobrança, o relacionamento
com a família, o ambiente competitivo, a busca pela qualificação profissional, de modo a relacionar esses fatores ao
possível desencadear de um quadro de alteração mental.

MÉTODOS
Fizeram parte do projeto, como objeto de pesquisa e
análise primária, acadêmicos da 1ª a 12ª fases (semestres)
do curso de Medicina, de uma universidade no Meio Oeste
de Santa Catarina, matriculados no ano de 2017, totalizando 346 acadêmicos. Para a coleta de dados, foi realizado
um questionário padronizado, com perguntas fechadas e
abertas, de autopreenchimento, sem a necessidade de identificação. Todos os acadêmicos receberam explicação sobre
o presente estudo e, também, um termo de consentimento
livre e esclarecido. Desses, 300 acadêmicos se dispuseram a
responder ao questionário.
Tratou-se de um estudo observacional e descritivo
com abordagem quantiqualitativa. Foi analisado o perfil:
2
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idade, sexo, faixa etária, renda familiar, entre outros; qual
semestre de Medicina está cursando; se o acadêmico já
buscou assistência psicológica; se já fez a utilização de
algum psicofármaco; se o uso deu-se antes ou após o início do ingresso do curso de Medicina; quais motivos o
levaram ao uso, bem como se a prescrição foi indicada
por especialista. Os resultados foram computados com
o auxílio do programa Microsoft Excel do pacote Microsoft Office 2010.

RESULTADOS
A amostra obtida constitui-se de 300 estudantes que
responderam ao questionário, equivalente a 86,7% do total de acadêmicos matriculados no segundo semestre do
ano de 2017 no curso de Medicina de uma universidade no
Meio Oeste de Santa Catarina. Dentre os 300 estudantes
que responderam à pesquisa, 106 (35,33 %) afirmaram que
fazem ou já fizeram uso de psicofármacos. O perfil social
dos acadêmicos está apresentado na Tabela 1.
Foi também avaliado o atendimento com a psicoterapia: entre os entrevistados, foi observado que 55,33% já
necessitaram desse suporte, e que 56,62% que buscaram
essa ajuda associaram essa necessidade ao curso de Medicina. A prevalência se mostrou maior entre os que fazem/
fizeram uso de psicotrópicos, sendo que 71,69% já tiveram
esse atendimento e, desses, 63,15% relacionados ao curso
de Medicina.
Quanto ao uso dos psicofármacos por fase cursada
da Medicina, foi evidenciada grande porcentagem de uso.
A turma que declarou a menor utilização de psicofármacos foi a da primeira fase, com 20% de acadêmicos que
fizeram ou fazem o uso de psicofármacos. E a fase entrevistada que obteve a maior porcentagem foi a da décima fase, com 76,19% de acadêmicos que referiram o uso.
Na Tabela 2, demonstra-se o uso de psicofármaco por
fase do curso de Medicina.
Com relação às classes e aos medicamentos declarados mais utilizados, evidenciaram-se os Antidepressivos (59,16%), Ansiolíticos (27,50%) e Psicoestimulantes
(8,33%). Constatou-se que, entre os Antidepressivos, os
mais utilizados foram os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS), como o Escitalopram (22,53%),
a Sertralina (21,12%) e a Fluoxetina (18,30%). Quanto aos
Ansiolíticos, o Zolpidem (27,27%), que pertence à classe
de Ansiolíticos Não Benzodiazepínicos, foi o mais referido,
seguido pelos Benzodiazepínicos; Alprazolam (18,18%) e
Clonazepam (18,18%). No que se refere ao uso de Psicoestimulantes, o Metilfenidato (80%) foi o mais mencionado.
Os dados completos estão dispostos no Gráfico 1.
Evidenciou-se que o uso contínuo da medicação, ou
seja, programado por um período de tempo, foi relatado
em 61,32% das respostas. O uso esporádico foi visualizado
em 37,73% dos estudantes. Não respondeu como é ou foi
o uso, 0,94% dos entrevistados. Além disso, sobre a necesRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019

A UTILIZAÇÃO DE PSICOFÁRMACOS POR ACADÊMICOS DO CURSO DE MEDICINA, EM UMA UNIVERSIDADE NO MEIO OESTE...

Rambo et al.

Tabela 1. O perfil social dos acadêmicos que usam ou usaram medicamentos psicotrópicos, frequência e porcentagem
Variáveis

Não uso

%

Uso

%

Total

%

Feminino

112

57,73

75

70,75

187

62,33

Masculino

82

42,26

31

29,24

113

37,66

194

64,6

106

35,33

300

100

18 anos - 20 anos

59

30,41

16

15,09

75

25

Sexo

Soma
Idade
21 anos - 24 anos

102

52,57

58

54,71

160

53,33

25 anos - 28 anos

27

13,91

26

24,52

53

17,66

29 anos ou mais

6

3,09

6

5,66

12

4

Estado civil
Solteiro

188

96,9

104

98,11

292

97,33

Casado

4

2,06

1

0,94

5

1,66

União estável

1

0,51

0

0

1

0,33

Viúvo

0

0

1

0,94

1

0,33

Não respondeu

1

0,51

0

0

1

0,33

Religião
146

75,25

70

66,03

216

72

Espiritismo

Católica

11

5,67

15

14,15

26

8,66

Ateísmo

14

7,21

5

4,71

19

6,33

Protestante

13

6,7

6

5,66

19

6,33

Outra religião

10

5,15

10

9,43

20

6,66

Até 5 salários

46

23,71

20

18,86

66

22

De 6 a 11 salários

76

39,17

42

39,62

118

39,33

Acima de 12 salários

67

34,53

42

39,62

109

36,33

Não respondeu

5

2,57

2

1,88

7

2,33

Sozinho

58

29,89

47

44,33

105

35

Familiares

55

28,35

22

20,75

77

25,66

Amigos/ colegas

67

34,53

35

33,01

102

34

Esposo/ marido / companheiro

6

3,09

1

0,94

7

2,33

Outros parentes

6

3,09

1

0,94

7

2,33

Sem resposta

2

1,03

0

0

2

0,66

Sim

144

74,22

79

74,52

223

74,33

Não

50

25,77

27

25,47

77

25,66

Renda familiar

Como reside

Atividade de lazer

Fonte: Os autores.

sidade de buscar algum atendimento de emergência, relacionado ao uso de psicotrópicos, foi referido que 13,2%
dos estudantes de Medicina necessitaram desse serviço.
Constatou-se que 87,73% dos acadêmicos correlacionam a necessidade do uso de psicofármaco com o curso
de Medicina. Com relação ao momento do início do uso
e quem orientou a prescrição, os dados são demonstrados
na Tabela 3.
No que se refere às causas que levaram esses acadêmicos a fazer uso de um psicotrópico, foi notado que 20,12%
referiram que o humor depressivo, tristeza, perda do inteRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019

resse ou prazer e estar desanimado quanto ao futuro foi o
principal motivo, seguido por 15,33%, que alegaram alteração no sono, como insônia ou hipersonia. Os principais
motivos declarados estão na Tabela 4.
Considerando os fatores estressores entre os acadêmicos que fizeram ou fazem uso de psicotrópicos como
consequência do curso de Medicina, destacaram-se como
os principais motivos: a exigência de um alto rendimento
acadêmico, a rotina do curso e o ambiente médico demasiadamente competitivo. Demais fatores e porcentagens
encontram-se na Tabela 5.
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20

68,96

9

31,03

29

4

20

71,42

8

28,57

28

5

15

75

5

25

20

6

18

60

12

40

30

7

15

68,18

7

31,81

22

8

19

76

6

24

25

9

16

69,56

7

30,43

23

10

5

23,80

16

76,19

21

11

10

71,42

4

28,57

14

12

10

43,40

13

56,52

23

Fonte: Os autores.
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Gráfico 1. Principais classes e medicamentos psicotrópicos utilizados
pelo curso de Medicina

Tabela 3. Início do uso de psicotrópicos e quem realizou a prescrição
Início do uso

Total

%

Antes de cursar Medicina, no período de prévestibular

42

39,62

Primeiras fases cursando Medicina

34

32,07

Após o início do internato

17

16,03

Sem relação com o curso de Medicina

13

12,26

Total

%

Automedicação

15

14,15

Médico generalista, pois eu achava necessário fazer
o uso

14

13,2

Prescrição do psicofármaco

Médico generalista, após adequada anamnese fez a
indicação

19

17,92

Médico psiquiatra

39

36,79

Outro profissional médico

15

14,15

Não respondeu

4

3,77

Fonte: Os autores.

DISCUSSÃO
Uma grande prevalência de transtornos psíquicos em
estudantes de Medicina foi descrita em todo o mundo.
Em pesquisa realizada com os estudantes de Medicina dos
Estados Unidos e do Canadá, foi constatado um maior sofrimento psicológico em comparação à população em geral
com a mesma idade. Padrões similares também foram referidos tanto nos países europeus quanto na Ásia (5).
No Brasil, estima-se que, durante a formação acadêmica, de 15 a 25% dos estudantes universitários apresentem
algum transtorno psíquico, destacando-se os estudantes da
área da saúde, incluindo os do curso de Medicina, os quais
estão expostos a uma variedade de estressores ao longo do
curso (6). Corroborando com Ribeiro e colaboradores (6),
em nossa pesquisa encontramos uma alta porcentagem de
4

33

Aripiprazol

80
60

Carbamazepina
Topiramato

28
18

Antipsicótico

1
2

71

Estabilizadores de humor

Total

Metilfenidato
Lisdexanfetamina
Modafinil

%

Psicoestimulantes

Uso

Zolpidem
Alprazolam
Clonazepam
Diazepam
Valyanne
Pregabalina
Bromazepam
Não especificado

%

Ansiolíticos

Não uso

Escitalopram
Sertralina
Fluoxetina
Paroxetina
Citalopram
Bupropiona
Amitriptilina
Venlafaxina
Duloxetina
Vortioxetina
Mirtazapina
Nortriptilina
Não especificado

Fase

80
70
60
50
40
30
20
10
0

CLASSE DE MEDICAMENTO
Antidepressivos

Tabela 2. Uso de psicofármaco por fase do curso de Medicina

Rambo et al.

Fonte: Os autores.

Tabela 4. Fatores estressores relacionados ao curso de Medicina, que
motivaram o uso de psicofármacos
Motivos que levaram ao uso

%

Humor depressivo, tristeza, perda do interesse ou prazer,
desanimado quanto ao futuro

20,12

Insônia (no início, na metade ou no final do sono) ou
hipersonia

15,33

Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se

13,41

Fadiga ou perda de energia

12,77

Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva

12,77

Pensamentos de morte e pesadelos recorrentes

7,02

Agitação, euforia ou retardo psicomotor

7,02

Perda ou ganho de peso significativo

4,47

Crises de ansiedade recorrentes/ crise de pânico

4,47

Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade

0,95

Cefaleia

0,63

Parestesia

0,31

Transtornos disfóricos pré-menstruais

0,31

Luto

0,31

Fonte: Os autores.

acadêmicos que em algum momento fez ou ainda faz uso
de psicofármacos. De 300 alunos da amostra, 106 (35,33 %)
confirmaram o uso; desses, 87,73 % correlacionam a necessidade da utilização com o curso de Medicina. Evidenciou-se que 48,1% dos estudantes iniciaram o uso de psicofármacos durante a faculdade, e 39,62% no período de
preparação para o vestibular de Medicina.
Do grupo pesquisado, destaca-se um maior emprego dos psicofármacos pelo sexo feminino, equivalendo a
70,75%, em comparação ao sexo masculino, tendo 29,21%
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019
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Tabela 5. Fatores estressores relacionados ao curso de Medicina, que
motivaram o uso de psicofármacos
Fatores que potencializaram o estresse

%

A exigência de um alto rendimento acadêmico

20,7

Rotina do curso

17,83

Ambiente competitivo

16,87

Enfrentamento das frustações do cotidiano

15,92

A falta de tempo para atividades sociais

12,1

Afastamento do âmbito familiar

9,55

Relacionamento com a família

5,09

A convivência com a perda de pacientes

1,91

Fonte: Os autores.

relatado o uso. Mesmo que a amostra total tenha a maioria
feminina, o uso é mais observado em mulheres. Segundo
Benevides-Pereira e Gonçalves (7), estudos realizados no
Brasil têm demonstrado semelhanças entre si pelos altos
índices de sintomas depressivos pelos estudantes de Medicina, com destaque para o aumento da sintomatologia
entre as mulheres, quando comparadas aos homens. Isso
defende o maior uso de psicofármacos pelo sexo feminino,
correspondendo aos dados encontrados em nosso estudo.
A faixa etária abordada teve prevalência de adultos jovens, sobretudo de 21 a 24 anos, correspondendo a 53,33%
da amostra geral e de 54,71 % dos usuários. Nesse contexto, também foi observada uma grande maioria de solteiros
(97,33%), dados que se assemelham a outros estudos com
universitários, tanto de pesquisas em universidades públicas quanto privadas (8). Em termos de moradia, a maioria
reside sozinho, 35% da amostra geral e 44,33% dos que
referem ter feito o uso de psicotrópico.
As condições socioeconômicas dos estudantes entrevistados são favoráveis, havendo, principalmente, um padrão
de renda média à alta. A renda familiar mais observada foi
de 6 a 11 salários mínimos em 39,33% dos entrevistados
e, entre os que fazem ou fizeram uso, foi observado que
39,62% possuem renda de 6 a 11 salários, e essa mesma
porcentagem para renda acima de 12 salários mínimos.
Logo, em nosso estudo não foi evidenciada a relação da
baixa renda como fator preditor de estresse e consequente
uso de psicofármacos, como constatado em outras pesquisas, em que os problemas financeiros foram considerados
uma das principais causas citadas de fator de estresse e de
preocupação pelos estudantes de Medicina (9).
Quanto ao uso dos psicofármacos por fase cursada da
Medicina, a turma que declarou a menor utilização de psicofármacos foi a da primeira fase (20%), e a fase entrevistada que obteve a maior porcentagem foi a da décima
fase (76,19%). Porém, não foi evidenciado um aumento
na prevalência do uso de psicofármacos em concordância
com a progressão do curso, ou de determinado período,
como o do internato, o que corrobora com Fiorotti e colaboradores (10), de que não há consenso na literatura soRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019
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bre o momento do curso em que o risco de desenvolver
transtornos mentais seja maior, dado que há influências das
características de cada curso médico, das disciplinas, dos
professores e dos acadêmicos envolvidos, tornando complexa a comparação com outros estudos.
A respeito das razões que levaram os educandos ao uso,
foi apontado que 20,12% referiram que o humor depressivo, tristeza, perda do interesse ou prazer e estar desanimado quanto ao futuro foram os principais motivos, o que se
correlaciona com a classe mais utilizada, a dos Antidepressivos (59,16 %). Dentre eles, os mais utilizados foram os
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS),
como o Escitalopram (22,53%), a Sertralina (21,12%) e a
Fluoxetina (18,30%). Respaldando com a literatura sobre
essa temática, sendo estimado que o uso de medicamentos
antidepressivos por jovens universitários chegue a 8,3%,
sendo identificada uma maior porcentagem nos estudantes
de Medicina, variando de 11,4% a 40,7%, considerando diferentes pesquisas (6).
Como segunda classe mais utilizada, seguindo os Antidepressivos, encontra-se a classe dos Ansiolíticos, com
a porcentagem de que 27,50% dos acadêmicos fazem ou
fizeram uso. O Zolpidem (27,27%), que pertence à classe de ansiolíticos não benzodiazepínicos, possui a maior
taxa percentual da classe, seguido pelos benzodiazepínicos:
Alprazolam (18,18%) e Clonazepam (18,18%). Essa maior
predisposição, tanto à depressão como à ansiedade, pode
estar relacionada a uma variedade de estressores ao longo
do curso de Medicina (6).
Em relação aos Psicoestimulantes, apenas 8,33% referiram o consumo, sendo o Metilfenidato (80%) o mais mencionado. Deve-se atentar que nenhum estudante declarou
ser usuário de alguma droga sintética, como a nicotina ou
a cocaína, por exemplo, discordando de Morgan e colaboradores (11), que relatam que os estudantes de Medicina
constituem um dos principais grupos vulneráveis ao consumo abusivo dessas substâncias, com o objetivo de potencializar as atividades mentais (11).
Dentre os usuários, 36,79% referem ter obtido a prescrição do psicofármaco após adequada avaliação e anamnese por médico psiquiatra. Isso difere de Givens e Tija e
Nuzzarelo e Goldberg, que perceberam que os acadêmicos
de Medicina são relutantes quanto à procura de tratamento
psiquiátrico adequado (12). Da mesma forma, Vasconcelos
e colaboradores (13) referem que os distúrbios relacionados com a saúde mental dos estudantes de Medicina são
frequentes, porém poucos alunos buscam tratamento, por
temerem o estigma associado à procura de ajuda e tratamento, diferindo também do estudo realizado (13).
Condições decorrentes do curso de Medicina, como a
exigência de um alto rendimento acadêmico (20,7 %), a rotina do curso (17,83 %) e o ambiente competitivo (16,87 %),
foram consideradas os principais fatores que potencializaram o estresse, ocasionando como consequência o emprego
de psicofármacos. Essas condições vão ao encontro da International Federation of Medical Students Associations of
5
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Brazil (14), o qual refere que o currículo do curso médico e
suas atividades exigem dedicação intensa do estudante; incluso ao alto rendimento acadêmico, o pouco espaço para o
tempo livre, o excesso de conteúdo ministrado, a quantidade demasiada de disciplinas a serem estudadas e a preocupação excessiva com a possibilidade de erro, por insegurança
e medo de falhas, podem levar os alunos a competições excessivas e à dificuldade em lidar com as exigências internas,
possibilitando, assim, em decorrência dessas condições de
estresse, uma maior vulnerabilidade dos acadêmicos de Medicina a distúrbios mentais (7).
Sobre a psicoterapia, 55,33% já necessitaram desse suporte; desses, 56,62% que buscaram essa ajuda associaram
essa necessidade ao curso de Medicina. Entre os que referem ou referiram uso de psicotrópicos, 71,69% careceram
desse atendimento, e desses, 63,15% relacionaram a necessidade ao curso de Medicina. Em estudos realizados quanto ao motivo da consulta, há predomínio de transtornos de
humor, com maior incidência de quadros depressivos e de
ansiedade. Isso em decorrência da redução das horas de lazer, da crescente conscientização dos problemas existentes
na profissão médica, da intensa competição existente entre
os alunos, somadas a uma personalidade que costuma ser
exigente (15), o que corrobora, de modo geral, com o encontrado em nossa pesquisa.
Na universidade pesquisada, esse atendimento de suporte ao acadêmico de Medicina é oferecido gratuitamente; no entanto, a procura dentro da universidade ainda é
aquém daquela que poderia ser. Esses programas de saúde
para médicos e estudantes de Medicina também existem
na maioria dos Estados Unidos e em alguns outros países.
Apesar disso, da mesma forma, foi visualizado que é necessário mais esforço para informar os estudantes de Medicina sobre esses valiosos recursos (16).
Deve-se considerar que existem algumas limitações do
estudo, como ter sido realizado com um número limitado de entrevistados e em uma única universidade. Além
de haver números insuficientes de pesquisas acerca do uso
de psicofármacos pelos estudantes do curso de Medicina,
bem como a saúde mental destes, o que limita nosso conhecimento acerca do perfil do acadêmico que faz uso de
psicofármacos. Sugerem-se mais estudos na área acadêmica médica sobre o uso de psicofármacos e igualmente na
saúde mental desses.

CONCLUSÃO
Os resultados desta pesquisa permitem concluir que a
carga emocional imposta pelo curso de Medicina implica
em transtornos psíquicos, já que 35,33% dos acadêmicos
de Medicina que responderam ao questionário (106 dos 300
acadêmicos que responderam à pesquisa) afirmaram que fazem ou já fizeram uso de psicofármacos. Embora não tenha sido evidenciado aumento crescente do uso conforme
a progressão do curso, 87,73% correlacionam a necessidade
do uso de psicofármaco com o curso de Medicina, sendo
6
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identificados como fatores estressores a exigência de um
alto rendimento acadêmico, a rotina do curso e o ambiente
médico demasiadamente competitivo. Observamos que as
classes medicamentosas declaradas mais utilizadas foram as
de Antidepressivos (59,16%) e Ansiolíticos (27,50%), sendo,
portanto, de extrema importância o conhecimento do perfil dos usuários para a construção de medidas e estratégias
focadas na prevenção do uso dessas substâncias, bem como
no acompanhamento do bem-estar mental dos acadêmicos.
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Prevalência de hospitalizações e fatores associados
em uma cidade do Sul do Brasil
Prevalence of hospitalizations and associated factors in a city in south Brazil
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Raquel Oliveira Pinto5, Maria Teresa Anselmo Olinto6, Marcos Pascoal Pattussi7

RESUMO
Introdução: Este estudo buscou estimar a prevalência de hospitalizações e identificar as características associadas à internação hospitalar
em um município de médio porte do sul do Brasil. Métodos: Foi realizado um estudo transversal de base populacional em 1100 adultos
residentes na zona urbana de São Leopoldo/RS, Brasil. O desfecho foi internação hospitalar no último ano, referida pelo entrevistado. As
variáveis independentes foram informações demográficas, socioeconômicas e relacionadas à saúde. Para a análise dos dados, foi utilizada
regressão de Poisson com variância robusta. Resultados: Entre os 1100 indivíduos, 123 (11,2%; IC95% 9,3 a 13,1) referiram hospitalização no ano anterior à entrevista. Sendo que, maiores prevalências de hospitalizações foram encontradas em indivíduos jovens, com renda
familiar baixa, que referiram três ou mais morbidades, com duas ou mais consultas médicas no último mês e que apresentavam excesso
de peso. Conclusões: Este estudo destacou alguns fatores associados a maiores taxas de internação hospitalar em São Leopoldo/RS. Foi
encontrada associação entre renda baixa e hospitalizações, sugerindo a existência de pior situação de saúde neste grupo.
UNITERMOS: Hospitalizações, Utilização, Estudos Transversais, Fatores Associados, Renda.
ABSTRACT
Introduction: This study aimed to estimate the prevalence of hospitalizations and identify characteristics associated with hospital admission in a mediumsized municipality in southern Brazil. Methods: A cross-sectional population-based study was carried out with 1,100 adults living in São Leopoldo, RS,
Brazil. The outcome was hospital admission in the last year, reported by the interviewee. The independent variables were demographic, socioeconomic and
health-related information. For data analysis, Poisson regression with robust variance was used. Results: Among the 1100 subjects, 123 (11.2%, 95%
CI 9.3 to 13.1) reported hospitalization in the year prior to the interview. Higher prevalences of hospitalizations were found in young individuals with low
family income, who reported three or more morbidities, with two or more medical visits in the last month, and who were overweight. Conclusions: This study
highlighted a few factors associated with higher hospitalization rates in São Leopoldo, RS. An association of low income with hospitalizations was found,
suggesting the existence of a worse health situation in this group.
KEYWORDS: Hospitalizations, Utilization, Cross-Sectional Studies, Associated Factors, Income.
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INTRODUÇÃO
Estudos epidemiológicos sobre hospitalizações podem
fornecer contribuições para o entendimento das características do sistema de saúde. De modo geral, internações
hospitalares estão associadas a quadros clínicos mais graves
implicando maior uso dos serviços de saúde pelos indivíduos mais doentes (1). Assim, estudos podem revelar causas de internação mais transcendentes do ponto de vista
de complicações (2,3). Podem, ainda, auxiliar na detecção
de problemas do ponto de vista estrutural apontando deficiências do sistema de saúde (4,5) e na identificação de
grupos populacionais mais vulneráveis, com dificuldades
de acesso à internação (6,7). Permitem, também, verificar
os custos que determinados agravos podem propiciar ao
sistema de saúde (8,9).
Além disso, estudos sobre internações hospitalares têm
a possibilidade de identificar fatores associados à maior
frequência de hospitalizações, como, por exemplo, estabelecer a influência climática nas hospitalações (10) ou na
detecção de características clínicas de agravos que levam
às internações hospitalares (11). Estudos sobre hospitalizações têm servido como avaliação de sistemas de saúde utilizando o indicador de internações por condições sensíveis
à atenção primária (12,13).
Portanto, estudos sobre as hospitalizações fornecem
relevantes informações para a gestão e podem auxiliar na
elaboração de políticas públicas para eliminar as desigualdades em saúde e no combate às dificuldades de acesso
aos serviços de saúde (14). Este estudo teve como objetivo
estimar a prevalência de hospitalizações e identificar características associadas à internação hospitalar em uma amostra da população adulta de um município do Sul do Brasil.

MÉTODO
Foi realizado estudo transversal de base populacional,
em amostra representativa dos adultos com 18 anos ou
mais, residentes na zona urbana de município de médio
porte do estado do Rio Grande do Sul. O município está
situado na região metropolitana de Porto Alegre e apresentava população de 214.087 habitantes no ano de 2010.
A estrutura de serviços públicos de saúde se constituía por
28 unidades básicas de saúde e de hospital geral.
Foi realizado um estudo-piloto que serviu como base para
o cálculo do tamanho da amostra, para avaliar a qualidade dos
instrumentos, testar os métodos e a logística da pesquisa.
Para o cálculo do tamanho da amostra, foi utilizado o
método para proporções com aleatorização de conglomerados e o desfecho autopercepção de saúde. Para o presente estudo, em cálculo posterior, a amostra possuía 83% de
poder para detectar uma diferença de 6% na prevalência de
hospitalizações entre pessoas com renda baixa e alta.
A seleção se deu em estágios. Inicialmente, foi feito um
sorteio aleatório de 40 setores censitários dentre os 270 existentes na zona urbana da cidade. Em seguida, houve um sor2

teio de quadras dentro dos setores, e todos os domicílios
foram visitados até completar o número requerido. Participaram do estudo 1100 adultos em 38 setores censitários.
Mais detalhes podem ser encontrados em outro artigo (15).
Os dados foram coletados por meio de entrevistas com
os responsáveis pelos domicílios, aplicando-se questionário padronizado e pré-testado.
Foi considerado como desfecho internação hospitalar
no último ano referido pelo entrevistado.
Como variáveis independentes, foram coletadas informações demográficas, socioeconômicas e relacionadas
à saúde. As variáveis demográficas incluíram: sexo (feminino/masculino), idade (grupos de 10 anos), cor da pele
(branca e não branca) e situação conjugal (casado, solteiro, outras). As variáveis socioeconômicas individuais foram: renda familiar em reais (alta ≥R$ 3185,00; média de
R$ 1050,00 a R$ 3184,00; baixa ≤ R$ 1049,00) e escolaridade em anos de estudo (alta ≥12 anos; média de 5 a 11 anos;
baixa ≤ 4 anos). As variáveis relacionadas à saúde foram
constituídas por: número de morbidades referidas (0, 1-2
e ≥ 3), consulta médica no último mês (0, 1 e ≥2) e estado
nutricional referido (normal IMC ≤24,9Kg/m2 e excesso
de peso IMC ≥25Kg/m2).
O controle de qualidade da coleta de dados foi feito por
telefone, em uma amostra aleatória de 10% das pessoas
participantes no estudo. O instrumento do controle foi semelhante ao do estudo, incluindo variáveis que não sofriam
alteração em curto espaço de tempo.
A entrada de dados foi realizada no programa Epi
Info 6, versão 6.0 (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Estados Unidos), em dupla entrada e
posterior comparação, para se eliminar a probabilidade de
erros de digitação.
A análise dos dados foi conduzida no programa Stata
12.0 (Stata Corporation, College Station, Estados Unidos).
Inicialmente, foram descritas as características da amostra.
A associação das variáveis independentes com o desfecho
internação hospitalar no último ano foi avaliada mediante
o teste de Qui-quadrado. Para fornecer uma estimativa das
razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas, além de seus
respectivos intervalos de confiança (IC95%), utilizou-se a
regressão de Poisson com variância robusta. Não foi necessário controle para amostras complexas, pois o efeito do
delineamento foi igual a 1,08. Na análise ajustada, foram
selecionadas as variáveis cujo p-valor foi de 0,20 na análise
bruta, todas ajustadas entre si.
O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Unisinos (CEP 04/034). Foi requerido o consentimento livre e esclarecido dos participantes,
aos quais foi garantido o total sigilo dos dados.

RESULTADOS
Entre as 1100 pessoas participantes do estudo, 123
(11,2%; IC95% 9,3 a 13,1) referiram hospitalização no ano
anterior à entrevista.
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Na distribuição da amostra, verificou-se predomínio
da população feminina (71,8%), de pessoas entre 40 e 49
anos (23,5%), de cor da pele branca (84,0%) e casadas
(55,9%) (Tabela 1). A maioria dos participantes foi classificada como de renda média (52,9%) e com escolaridade
média (65,3%). Constatou-se que 49,7% dos entrevistados não referiram apresentar alguma morbidade, 56,8%
dos participantes não tinham consultado com médico
no último mês, e 51,4% com estado nutricional eutrófico
(Tabela 1).
Na análise bruta, constatou-se que pessoas classificadas
como de cor da pele não branca e com renda familiar baixa

foram mais hospitalizadas. Ainda em relação às variáveis
demográficas e socioeconômicas, as variáveis sexo, situação conjugal e escolaridade não estavam associadas ao desfecho. Participantes que mencionaram três ou mais morbidades, que consultaram duas ou mais vezes no último mês
e que apresentavam excesso de peso também foram mais
hospitalizados (Tabela 1).
Na análise ajustada, pessoas de baixa renda, que referiram três ou mais morbidades, com duas ou mais consultas
no último mês e classificadas como excesso de peso apresentaram maiores prevalências de internações hospitalares
(Tabela 2).

Tabela 1. Descrição da amostra, prevalência e análise bruta de hospitalizações no último ano, em relação às variáveis sociodemográficas e
relacionadas à saúde em população adulta. São Leopoldo, RS, 2010 (n=1100).
n

Prevalência de
Hospitalizações (%)

Masculino

310

10,5

1,0

Feminino

790

11,5

1,11

18 a 29 anos

247

13,8

1,0

30 a 39 anos

182

7,1

0,52

40 a 49 anos

258

9,3

0,67

50 a 59 anos

217

14,3

1,04

≥ 60 anos

196

10,7

0,78

Branca

922

10,2

1,0

Não branca

176

16,5

1,62

Casado

615

11,9

1,0

Solteiro

267

8,6

0,72

Outros

218

12,4

1,04

alta (≥ R$3.185)

268

10,1

1,0

média (1.050-3.184)

565

9,7

0,97

baixa (≤1.049)

235

16,2

1,61

alta (≥ 12 anos)

166

9,0

1,0

média (5-11 anos)

697

11,0

1,22

baixa (≤ 4 anos)

204

13,2

1,46

Variável

Razão de prevalência

IC 95%

p-valor

0,76 - 1,63

0,57

0,28 - 0,95
0,41 - 1,11
0,66 - 1,63
0,47 - 1,29

0,11

1,10 - 2,37

0,01

0,46 - 1,13
0,69 - 1,58

0,31

0,62 - 1,49
1,01 - 2,55

0,02

0,72 - 2,07
0,81 - 2,66

0,44

0,96 - 2,03
1,50 - 4,13

0,01

0,95 - 2,49
2,39 - 5,02

<0,001

1,07 - 2,11

0,02

Sexo

Idade

Cor da pele

Situação conjugal

Renda familiar

Escolaridade

Morbidades
0

527

8,5

1,0

1-2

453

11,9

1,39

≥3

80

21,2

2,49

Consulta médica
0

623

6,7

1,0

1

231

10,4

1,54

≥2

244

23,4

3,46

Estado nutricional
Normal

544

9,2

1,0

Excesso de peso

514

13,8

1,50
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Tabela 2. Análise ajustada de hospitalizações no último ano, em
relação às variáveis sociodemográficas e relacionadas à saúde em
população adulta. São Leopoldo, RS, 2010 (n=1100).
Variável

Razão de
Prevalência*

IC95%

p-valor

0,07

Idade
20 a 29 anos

1,0

30 a 39 anos

0,47

0,24 - 0,92

40 a 49 anos

0,59

0,36 - 0,99

50 a 59 anos

0,68

0,42 - 1,09

≥ 60 anos

0,49

0,27 - 0,91

Cor da pele
Branca

1,0

Não branca

1,43

0,97 - 2,10

0,07

0,01

Renda familiar
alta (≥ R$ 3.185)

1,0

média(1.050-3.184)

1,06

0,68 - 1,67

baixa (≤1.049)

1,77

1,10 - 2,83

Morbidades
0

1,0

1-2

1,38

0,95 - 2,02

≥3

1,82

1,01 - 3,28

0,09

Consulta médica
0

1,0

1

1,41

0,85 - 2,33

≥2

3,18

2,15 - 4,69

<0,01

Estado nutricional
Normal

1,0

Excesso de peso

1,49

1,03 - 2,16

0,03

*Variáveis ajustadas entre si.

DISCUSSÃO
A prevalência de internação hospitalar encontrada neste
estudo foi de 11,2%, sendo maior do que a encontrada em
estudo realizado na cidade de Pelotas/RS (7,6%; IC95%
4,6-7,9) (1), semelhante à encontrada em Canoas/RS
(9,4%; IC95% 8,1-10,7) (16), mas inferior à de Joaçaba/SC
(17) (13,6%; IC95% 11,1-16,1) e do Distrito Federal (18)
(19,6%; IC95% 18,7-20,5). Certamente, essas diferenças
entre as prevalências de hospitalizações podem refletir variações no delineamento dos estudos. Podem também ser
reflexo das condições demográficas e socioeconômicas das
diferentes populações. Paradoxalmente, menores prevalências de internações podem expressar características dos
sistemas locais de saúde. A equidade e a efetividade dos
cuidados de saúde podem evitar internações desnecessárias pela prestação de assistência adequada, principalmente
pela qualidade da atenção primária à saúde. Entretanto, em
sistemas de saúde com iniquidade, pode-se verificar baixa
prevalência de hospitalizações pelas limitações de acesso
aos serviços (1).
4

Deve ser ressaltado, no presente estudo, que as internações obstétricas não foram excluídas da análise. Isso, de
certa maneira, pode justificar elevadas prevalências de internações em indivíduos jovens. No estudo de Arruda et al.
(14), realizado em Maringá/PR, a população entre 20 e 59
anos foi responsável por cerca de 50% do total de internações, considerando todas as faixas etárias, sendo que as
internações ocorridas deviam-se principalmente a doenças
circulatórias, neoplasias, geniturinárias, lesões, traumas e
transtornos psiquiátricos.
Indivíduos de cor da pele não branca (negros e pardos)
apresentaram maiores prevalências de hospitalizações na
presente pesquisa. As disparidades raciais ao acesso à saúde
são um tema que tem sido pouco estudado no Brasil (19).
Maiores taxas de internações em minorias raciais e étnicas
têm caracterizado iniquidades em saúde (6). Tem sido mostrado que adultos jovens, entre 20 e 49 anos, pardos e negros apresentaram padrões distintos de mortalidade, sendo
mais elevados do que em outros grupos (19). Neste contexto, tem sido ressaltado também que negros e pardos morrem mais por situações de violência e condições relacionadas à pobreza. A desvantagem econômica e social seria um
dos mecanismos através do qual a discriminação contribuiria para o menor acesso a serviços de saúde e tratamento.
Baseado nisso, esta disparidade no acesso à saúde e a falta
de tratamento poderiam contribuir para o agravamento da
situação de saúde desta população, fazendo com que indivíduos com essa característica cheguem aos serviços de saúde
já em condições graves, necessitando internações (20).
Renda baixa esteve associada a maiores prevalências de
internação hospitalar. Esse achado foi coerente com diversos estudos que demonstraram que a situação socioeconômica desfavorável tem sido relacionada à pior situação de
saúde (6). Grupos sociais expostos à situação de pobreza
estariam mais vulneráveis a complicações médicas e apresentavam maiores taxas de morbidade e mortalidade (19).
A pior condição socioeconômica afetaria tanto o acesso aos
serviços de saúde, quanto a adesão ao tratamento. Indivíduos com pior condição socioeconômica dificilmente contam
com apoio social e material e tendem a relatar hábitos de
vida não saudáveis. Desta forma, de maneira geral, apresentam pior condição de saúde, internando mais (19-20).
Participantes com três ou mais morbidades apresentaram maiores prevalências de internação neste estudo,
quando comparados aos sem morbidades. Outros estudos
têm demonstrado que o número de morbidades referidas
está entre os principais fatores de risco para hospitalização
(1,14,22). A presença de comorbidades torna o quadro clínico mais grave, podendo ocorrer complicações relacionadas a esses agravos, levando à internação(6).
A ocorrência de duas ou mais consultas médicas no
mês associou-se fortemente ao desfecho, como já descrito em outros estudos (1,6,11). Participantes com excesso
de peso apresentaram maiores prevalências de internações.
Sabe-se que a obesidade é um problema de saúde pública e está associada à ocorrência de doenças crônicas não
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transmissíveis e, consequentemente, a um maior acesso aos
serviços de saúde (23).
Entre as limitações deste estudo, destaca-se sua natureza transversal em que tanto exposição quanto desfecho
são mensurados no mesmo momento, não sendo possível
estabelecer relações causais (15). Além disso, resultados de
estudos epidemiológicos utilizando o autorrelato, como é
o caso do presente, podem ser afetados pela temporalidade
na mensuração do desfecho, implicando em viés de memória (24). Entretanto, sabe-se que os indivíduos tendem a se
lembrar de eventos de risco para a saúde, como as hospitalizações, por longos períodos de tempo (1,25).

CONCLUSÃO
O presente estudo destacou alguns fatores associados a
maiores taxas de internação hospitalar no município de São
Leopoldo/RS. Nossos resultados mostraram que indivíduos em pior situação econômica hospitalizam mais, o que
pode revelar pior condição de saúde nesta população, bem
como a existência de iniquidades em saúde neste grupo.
Achados como esse podem colaborar para o conhecimento do perfil epidemiológico local, melhor organização dos
serviços de saúde e contribuir para a elaboração de políticas de acesso à saúde mais equânimes.
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Perfil dos condutores envolvidos em acidentes de trânsito
por ingestão de álcool em um município do sul-catarinense
Profile of drivers involved in traffic accidents due to alcohol intake
in a municipality is southern Santa Catarina
Ângela Tomasi Antunes1, Liz Justino Fernandes2, Naithan Ludian Fernandes Costa3, Leticia Burato Wessler1,
Alexandre Pacheco2, Pedro Gabriel Ambrosio2, Emanuel de Souza4, Kristian Madeira5

RESUMO
Introdução: Observando o aumento de acidentes de trânsito no Brasil e a gravidade de tais fatos, a significância em estar associado
a um problema de saúde pública mundial, tornam-se necessários estudos nessa área para a compreensão e futuras intervenções de
prevenção ao caso. Considera-se uma das principais causas dos acidentes a ingestão de álcool seguida da condução de veículos sob o
efeito da droga. A presente pesquisa teve como objetivo traçar o perfil do condutor nos acidentes de trânsito envolvendo a ingestão
de álcool em uma cidade do Sul de Santa Catarina. Métodos: Esta pesquisa é de abordagem quantitativa, observacional retrospectiva
a partir da coleta de dados secundários. Foram analisados 72 relatos de ocorrência registrados no BPM (Batalhão de Polícia Militar) da
cidade. Resultados: Obteve-se como perfil do condutor sexo masculino (97,2%), com média de idade de 42 anos, solteiro (40,3%),
escolaridade ensino fundamental incompleto (30,6%) e profissão mais frequente relatada, a de pedreiro (16,7%). A taxa média de
alcoolemia encontrada foi de 0,90mg/L. Conclusão: Sugere-se que a combinação de beber e dirigir é um problema social, de perfil
característico, necessitado de apoio das diferentes esferas e áreas do setor público, em especial da saúde e segurança, para debater e
colocar em prática ações relativas à prevenção desse tipo de ocorrência.
UNITERMOS: Álcool, Direção, Acidentes de Trânsito, Alcoolemia.
ABSTRACT
Introduction: Considering the increase in traffic accidents in Brazil, the severity of such events, and the significance of their association with a global public
health problem, studies in this area are necessary for the understanding and future interventions for case prevention. One of the main causes of accidents
is alcohol intake followed by driving under the influence of the drug. The present research was designed to profile the driver in traffic accidents involving the
ingestion of alcohol in a city in southern Santa Catarina. Methods: This is a quantitative, observational, retrospective study based on the collection of
secondary data. We analyzed 72 reports of occurrences recorded in the BPM (Military Police Battalion) of the city. Results: The driver profile found was:
male (97.2%), mean age 42 years old, single (40.3%), incomplete elementary school (30.6%) and most frequently masonry worker (16.7%). The mean
blood alcohol content found was 0.90mg/L. Conclusion: We suggest that the combination of drinking and driving is a social problem, with a characteristic profile, requiring support from different spheres and areas of the public sector, especially health and safety, to discuss and implement actions related to
prevention of this type of occurrence.
KEYWORDS: Alcohol, Driving, Traffic Accidents, Breath Tests.
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INTRODUÇÃO

Tabela 1. Estágios de intoxicação alcoólica aguda

O etanol é uma substância amplamente utilizada, considerada um solvente altamente hidrossolúvel, que tem por
característica, quando consumido, acumular-se em órgãos
que possuem maior percentual líquido, dentre eles destacam-se o cérebro, pulmões e rins (1). Tradicionalmente,
o álcool possui muitos significados, desde simbólicos até
culturais, que foram adquiridos ao longo da história humana, sendo uma substância capaz de causar benefícios ou
malefícios por mecanismos distintos, como a toxicidade e
a dependência. Com relação à toxicidade, estudos recentes
mostram que existem relações diretas entre a intoxicação
ocasional e problemas com violência, mortes no trânsito e
outros fatores nocivos à sociedade. Atualmente, o etilismo
é considerado um problema de saúde pública de ordem
mundial, sendo que, anualmente, provoca em torno de 3,3
milhões de mortes, segundo dados recentes da Organização Mundial de Saúde (2014), tornando-o a terceira maior
causa de mortes evitáveis, 5,9 % do total (2).
Em estudos já realizados pelo Governo Federal juntamente com pesquisadores de diversas universidades, investigou-se a intensidade de consumo de álcool pela população brasileira. Assim se obteve como resultado que 48%
da população se diz abstêmica, 23% bebem altas doses
frequentemente ou doses moderadas, mas de maneira frequente (bebem uma vez ou mais por semana e consomem
mais de 5 doses por ocasião, ou uma vez ou mais por semana e 5 ou menos doses por ocasião), e 29% bebem moderadamente e pouco frequentes. A pesquisa revelou também
que 12% da população possui algum problema relacionado
com o alcoolismo (3).
Mesmo quando ingerido em pequenas doses, o álcool
provoca perturbações no SNC (Sistema Nervoso Central),
consequentemente dificuldades locomotoras, diminuição
dos reflexos e decréscimos na formação de memória. Utilizando em grandes quantidades ou consumindo de maneira
prolongada, pode-se adquirir graves complicações relacionadas ao consumo, levando a um conjunto de sintomas denominados de Síndrome de Abstinência ao Álcool (SAA),
os quais incluem desde sintomas físicos, como tremores,
náuseas e vômitos, e também os psicológicos, como agitação, ansiedade, alterações de humor (4).
Nos estágios iniciais do consumo do álcool, há uma
sensação agradável e de bem-estar devido à sua ação direta
sobre a via dopaminérgica. A via dopaminérgica mesolímbica, também conhecida como via do reforço, da gratificação ou via do prazer, faz com que o consumo do álcool
gere o efeito recompensador, dando assim impulsão para
continuar o consumo (5).
Logo após ingerir a bebida alcoólica, surgem os efeitos
estimulantes, como a euforia, a desinibição e o desembaraço, efeitos esses que surgem pela estimulação da via glutamatérgica. Em pouco tempo, aparecem também os efeitos
depressores, falta de coordenação motora, descontrole e
sonolência, sendo esses alguns dos sintomas provocados

Concentração Estágios de
de etanol (g/l) Influência
Alcoólica
Sangue Urina

2

Efeitos

0,1-0,5 0,1-0,7 Sobriedade Pouco efeito na maioria das pessoas.
0,4-1,2 0,3-1,6

Euforia

Inibição e julgamento diminuídos.

0,9-2,0 0,7-3,0

Excitação

Incoordenação, perda do julgamento
crítico

1,5-3,0 1,2-4,0

Confusão

Desorientação, fala prejudicada.

2,5-4,0 2,0-5,0

Estupor

3,0-5,0 2,5-6,0

Coma

Paralisia e incontinência.
Respiração diminuída e morte possível.

Fonte: Adaptado de Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria (7).

pelo efeito nas vias gabaérgicas e colinérgicas. O efeito depressor se engrandece de acordo com o consumo, tendo
seu efeito potencializado quando o consumo do álcool se
torna exagerado, podendo até deixar a pessoa em estado de
coma (Tabela 1) (6).
O álcool, quando ingerido, é facilmente absorvido
no estômago, levado para a corrente sanguínea e desta
para o cérebro sem restrições, assim como seu metabólito
acetaldeído devido ao tamanho conformacional e à facilidade em ultrapassar a barreira hematoencefálica. Pode-se
determinar a alcoolemia por sua medida em gramas/litro, e, com ajuda de outros parâmetros, mostra-se o grau
de ‘intoxicação alcoólica aguda’ ou ‘embriaguez’ em que
apresenta um indivíduo (8).
O nível de alcoolemia varia em função de muitos parâmetros, segundo a complexidade do corpo, como o peso do
indivíduo, a estrutura; da quantidade que foi ingerido-absorvido, rapidez da ingesta, tipo de alimentação consumida em
conjunto, circunstâncias em que se dá o consumo, tolerância, concentração de álcool na bebida e demais fatores (9).
Como a concentração do álcool depende do tipo de
bebida, muitas vezes o consumidor não se dá conta que
a bebida possui altas concentrações de etanol, devido à
mistura de ingredientes que diminuem a percepção gustativa. Existe, ainda, o contra-argumento de que os usuários
de bebidas com alto teor alcoólico tendem a controlar o
número de doses, mas não há evidências de que isso seja
verdadeiro, sendo assim sentindo-se seguros para dirigir e
tornando suscetíveis a graves acidentes (10).
Os efeitos do álcool são duradores, sendo em média metabolizado a uma velocidade de 0,15 grama/litro por hora.
Por exemplo, uma dose de 0,2g/l equivale a um copo de
chope ou cerveja, uma taça de vinho, meia dose de uísque
ou cachaça. Tais bebidas levam cerca de uma hora e meia
para serem totalmente eliminadas, variando de pessoa para
pessoa, dependendo do gênero ou da etnia. Desse modo,
alguns indivíduos acreditam estar aptos a dirigir assim que
param o consumo, negligenciando o tempo de metabolismo, encontrando-se com a capacidade motora prejudicada,
bem como o senso de direção e julgamento (11).
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Em 2014, obteve-se o percentual de adultos que consomem qualquer quantidade de álcool e dirigem de 5,9%,
sendo que entre os homens o percentual foi maior (10,7%)
do que entre mulheres (1,7%). No Brasil, é grande o número de óbitos recorrentes a acidentes de trânsito; entretanto,
poucos estudos fazem referência às vítimas sobreviventes,
mas muitos autores destacam a importância da realização
de pesquisas que incluam casos não fatais, observando suas
determinantes causas (12).
O consumo inadequado de álcool seguido pela condução de veículos é responsável por 70% dos acidentes
violentos que resultam em mortes no trânsito. A bebida
prejudica certas habilidades como atenção, coordenação e
tempo de reação, essenciais à atividade de dirigir, além de
proporcionar aos motoristas uma pseudoconfiança, algo
perigoso, colocando a própria vida e a de outros em risco.
Sugere-se, então, que a ingestão de álcool, por menor que
seja a quantidade, aumenta consideravelmente as chances
de provocar um acidente de trânsito (13).
Não só os acidentes e as mortes devem ser levados
em conta, sendo que não são os únicos indicadores de
impactos sociais e econômicos na sociedade em questão.
Há também a incapacidade física, custos de tratamento,
perda de dias de trabalho, danos materiais e o efeito emocional sobre a família da vítima (15). Em 2008, a sanção
da lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, trouxe uma nova
realidade para o trânsito, determinando que a presença de
qualquer quantidade de álcool no sangue é considerada
infração. Contudo, obteve-se um limite de tolerância de
0,2g de álcool por litro de sangue ou 0,1 mg de álcool por
litro de ar expelido dos pulmões, que se refere à margem
de erro do próprio bafômetro e, caso apresente níveis superiores, o condutor recebe a multa, suspensão do direito
de dirigir por 12 meses, retenção do veículo até a presença
de um condutor habilitado e recolhimento do documento
de habilitação (15).
Em dezembro de 2012, foi promulgada a Lei nº 12.760,
que fomentou a lei anterior, conhecida como “Lei Seca” de
2008, determinando uma alteração no Código de Trânsito
Brasileiro levando a um aumento da penalidade aplicada à
infração (aumento da multa de R$ 975,69 para R$ 1.915,38).
Atualmente, para aplicabilidade da lei, é constatado o consumo de álcool recente pelo condutor através do teste de
etilômetro (bafômetro) ou pela autoridade de trânsito que
observe sinais visuais óbvios que indiquem alteração de capacidade psicomotora, assim como provas testemunhais,
imagem e vídeo que poderão tornar-se provas admitidas
para fins de julgamento (16). Segundo a Lei nº 12.760, além
de ser considerado infração administrativa, pode ser considerado crime quando o motorista apresenta concentração
igual ou superior a 0,6 g de álcool por litro de sangue, e
medição igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar
alveolar expirado, ou sinais de alteração psicomotoras, obtendo então a multa, como pena, e suspensão ou proibição
do direito de se obter a carteira de motorista, e o condutor
fica sujeito à detenção de 6 meses a 3 anos (16).
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A presente pesquisa se dá no intuito de identificar e traçar o perfil do condutor que gera infrações e problemas no
trânsito por meio do consumo de álcool, seguido da condução de veículos, gerando consequências sociais e produzindo inúmeros problemas. É notório que, mesmo existindo punição para tal ato, este ainda ocorre com frequência, e
estudos nessa área devem ser realizados para gerar pontos
estratégicos de ação para prevenção de novos casos.

MÉTODO
Tratou-se de um estudo de abordagem quantitativa,
observacional retrospectivo a partir da coleta de dados secundários, por meio da análise dos relatos de ocorrência
registrados no Batalhão de Polícia Militar (BPM) de uma cidade do sul-catarinense. A variável dependente foi: taxa de
alcoolemia. Já as variáveis independentes foram: sexo; faixa
etária; dias da semana; mês; ano; estações do ano; período;
estado civil; profissão; grau de instrução; veículo.
O estudo compreendeu condutores envolvidos em acidentes de trânsito por ingestão de álcool em uma cidade do
sul-catarinense no período de 2014 a 2016. Foram incluídos no estudo todos os relatos de ocorrência que constam
a taxa de alcoolemia; já para critério de exclusão, deu-se
para todos os indivíduos abaixo de 18 anos.
A amostra baseou-se em uma população-alvo composta
de 72 condutores, os quais foram envolvidos em acidentes
de trânsito por ingestão de álcool, sendo incluídos os relatos de ocorrência de todos os condutores caracterizados
na população-alvo, considerando-se o procedimento como
coleta censitária. Esse tipo de procedimento é caracterizado como aquele em que se coletam informações de todos
os elementos que constituem a população-alvo do estudo
(17). Realizou-se uma triagem, na qual foram separadas todas as ocorrências dos condutores.
Os dados coletados foram organizados em planilhas,
para posterior análise, no software IBM Statistical Package for
the Social Sciencies (SPSS) versão 22.0. Foi realizada a análise
descritiva das variáveis estudadas, relatando a frequência e
porcentagem das variáveis qualitativas (faixa etária, sexo, estado civil, profissão, grau de instrução, veículo, período, dias
da semana, ano, estações do ano e mês), e a média e o desvio-padrão das quantitativas (idade e taxa de alcoolemia).
As análises inferenciais foram feitas com um nível de
significância α = 0,05 e um intervalo de confiança de 95%.
A investigação da distribuição das variáveis quantitativas
quanto à normalidade foi realizada por meio da aplicação
do teste de Kolmogorov-Smirnov (18). A coleta de dados
foi feita com todas as suas variáveis de interesse através
de um formulário, o qual está em anexo neste documento,
nomeado como Apêndice A.
Este projeto foi aprovado e autorizado pelo Comitê
de Ética da Universidade do Extremo Sul Catarinense –
Unesc, com número de parecer 1.870.270 e número da
CAAE: 62651616.4.0000.0119, conforme Apêndice B.
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Quanto ao sigilo de todos os dados pessoais dos condutores, foi garantido conforme o termo de solicitação de
isenção do termo de consentimento livre e esclarecido
(Apêndice C) e termo de confidencialidade (Apêndice E).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram inicialmente analisados os relatos de ocorrências, registrados no sistema do BPM da cidade em estudo,
de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, totalizando 202
casos. Foram excluídas 130 (64,4%) ocorrências, as quais
não se enquadravam nos critérios de inclusão da pesquisa,
sendo que em uma dessas ocorrências o condutor era menor de 18 anos e, nas demais, o registro não informava os
níveis de alcoolemia (mesmo nos casos em que foi feito o
teste do bafômetro).
Um estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, objetivando investigar os níveis de alcoolemia a partir dos registros do Instituto Médico Legal (IML) no período entre
janeiro e maio de 2005, analisou uma amostra populacional
de 348 vítimas de acidentes de trânsito. Assim sendo, 254
(73,0%) não fizeram o exame, indicando então que há uma
alta frequência de exames de alcoolemia não realizados nas
vítimas fatais quando chegam ao IML na cidade correspondente, o que se assemelha com os achados deste estudo (14).
Em relação às características sociodemográficas, um estudo publicado em 2016, na cidade do Rio de Janeiro, sobre
as características dos motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito atendidos em serviços públicos de urgência
e emergência, obteve como maior prevalência o consumo
abusivo e frequente de álcool, que foi entre homens na faixa etária de 18 a 29 anos (10,3%) e de 40-49 anos (10,7%)
(19), o que vai ao encontro dos nossos achados, que foi
predominante em condutores alcoolizados na faixa etária
de 40 a 49 anos (29,2%), sendo que 22,2% tinham entre
50 e 59 anos e 20,8% estavam na faixa etária entre 20 e 29
anos, conforme a Tabela 2.
Além disso, obteve-se a predominância do sexo masculino (97,2%), e estado civil de solteiros (40,3%). O uso
do álcool associado a celebrações, cerimônias religiosas e
eventos culturais acaba por predispor os sujeitos a maiores
riscos de lesão (20).
A Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, em
parceria com a Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas
(Uniad) do Departamento de Psiquiatria da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), realizou, no ano de 2007,
o I Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo
de Álcool na População Brasileira com adultos e jovens,
o qual teve como resultado a identificação da associação
do consumo de álcool com o baixo nível de escolaridade
dos sujeitos. Cerca da metade dos brasileiros adultos tem
no máximo o Ensino Primário completo (até a 4ª série do
Fundamental), e um quarto deles não chega nem a essa
condição. Uma parcela muito pequena, de apenas 5%, tem
4

algum curso de Ensino Superior completo ou mais. Não se
observaram grandes diferenças entre os níveis de instrução
dos homens e das mulheres adultas (20). Neste estudo, a
porcentagem mais alta dos indivíduos que se envolveram
em acidentes foi a dos que tinham o Ensino Fundamental
incompleto (30,6%); já nos que tinham o Ensino Superior
completo, esse número foi de apenas 4,2%.
Ressalta-se também que 12 (16,6%) dos 72 condutores
exercem a profissão de pedreiro, e oito (11,1%) condutores são aposentados, sendo essas as condições profissionais
mais prevalentes. Não foram encontrados resultados na literatura para comparar com nossos achados.
As características gerais da ocorrência pesquisada em
nosso trabalho estão dispostas na Tabela 3.
Tabela 2. Características gerais da amostra de condutores

Características

Média ± DesvioPadrão ou n(%)
n = 72

Idade (anos)
Taxa de alcoolemia (mg/l)

42,13 ± 12,88
0,90 ± 0,27

Faixa etária (anos)
18 a 19

1 (1,4)

20 a 29

15 (20,8)

30 a 39

12 (16,7)

40 a 49

21 (29,2)

50 a 59

16 (22,2)

60 e mais

7 (9,7)

Sexo
Masculino

70 (97,2)

Feminino

2 (2,8)

Estado Civil
Solteiro

29 (40,3)

Casado

25 (34,7)

União Estável

9 (12,5)

Viúvo

4 (5,6)

Separado

3 (4,2)

Divorciado

2 (2,8)

Escolaridade
Ensino Fundamental Incompleto

22 (30,6)

Ensino Fundamental Completo

14 (19,4)

Ensino Médio Incompleto

10 (13,9)

Ensino Médio Completo

20 (27,8)

Ensino Superior Incompleto

3 (4,2)

Ensino Superior Completo

3 (4,2)

Profissão
Pedreiro

12 (16,7)

Aposentado

8 (11,1)

Motorista

6 (8,3)

Profissão de Nível Superior

3 (4,2)

Estudante

2 (2,8)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017
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Tabela 3. Características gerais da ocorrência
Características

n(%)
n = 72

Tipo de Veículo
Automóvel
Moto

70 (97,2)
2 (2,8)

Período
Noite

42 (58,3)

Madrugada

12 (16,7)

Manhã

1 (1,4)

Tarde

17 (23,6)

Dias da Semana
Segunda-feira

9 (4,5)

Terça-feira

11 (5,5)

Quarta-feira

17 (8,5)

Quinta-feira

19 (9,5)

Sexta-feira

39 (19,4)

Sábado

53 (26,4)

Domingo

53 (26,4)

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março

3 (4,2)
3 (4,2)
11 (15,3)

Abril

5 (6,9)

Maio

8 (11,1)

Junho

7 (9,7)

Julho

7 (9,7)

Agosto

7 (9,7)

Setembro

6 (8,3)

Outubro

5 (6,9)

Novembro

4 (5,6)

Dezembro

6 (8,3)

Estações do Ano
Primavera

15 (20,8)

Inverno

21 (29,2)

Outono

24 (33,3)

Verão

12 (16,7)

Ano
2014

19 (26,4)

2015

28 (38,9)

2016

25 (34,7)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017

Observou-se ainda que as maiores frequências de acidentes aconteceram no período noturno (18h00min às
23h59min), juntamente com o período da tarde (12h00min
às 17h59min), resultados que, quando somados, perfazem
81,9% do total, ocorrendo predominantemente nos finais
de semana (52,8%), e com maior envolvimento de automóveis (97,2%). Outro estudo, que teve como objetivo
investigar o perfil das ocorrências de politraumas em conRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019

dutores motociclísticos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Teresina/PI, revelou que
há três vezes mais chances de se envolverem em acidentes
entre quinta-feira e domingo, quando há aumento no consumo de álcool, do que entre segunda e quarta-feira, quando este diminui (21). Na pesquisa atual, mais de 40% dos
atendimentos aconteceram no período noturno, o que vai
ao encontro da pesquisa feita pelo Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), em julho de 2013,
que ouviu 640 motoristas por meio de questionário online,
revelando que um em cada quatro motoristas que saem à
noite admite dirigir embriagado na capital (12).
Como colocado anteriormente, o período noturno foi
predominante nos acidentes de trânsito, caso que pode ser
explicado por vários fatores, como elevação do fluxo de
veículos, desrespeito à sinalização, excesso de velocidade e
uso de álcool e drogas (22).
Outro estudo mostrou que, logo após a implantação da
Lei Seca, um dos primeiros indicadores de seu impacto foi
a queda no número de resgates realizados pelo SAMU/192.
Trinta dias após a entrada em vigor da lei, houve redução
média de 15% nos resgates de vítimas de acidentes de
trânsito em 26 capitais brasileiras (23). No presente estudo, quanto aos anos de ocorrência dos acidentes, pode-se
perceber um aumento de 2014 a 2015, e uma queda em
2016 em relação ao ano anterior, o que vai ao encontro do
estudo citado anteriormente.
Um outro estudo comparativo sobre a conduta de beber e dirigir na cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 2005 a 2009, avaliando o impacto da Lei 11.705,
a ‘Lei Seca’, de 20 de junho de 2008, indica que ocorreu
uma queda, em média, de pouco menos de 50% no comportamento de dirigir sob efeito de álcool dos motoristas
da região Centro-Sul de Belo Horizonte, poucos meses
após a promulgação da Lei 11.705/2008. A prevalência
reduziu-se de 37,5% em 2007 para 19,4% em 2008. Um
ano depois, com a repetição da pesquisa, verificou-se que
houve manutenção e mesmo um aprofundamento da
mudança de comportamento (16,6%). Com evidências
que indicavam que o rigor na aplicação de penalidades é
efetivo para coibir essa conduta, o que, aliado à certeza
da punibilidade, pode representar efetivo instrumento de
transformação desta realidade, enfatizando a necessidade
de fiscalização contínua (24).
Uma pesquisa realizada por meio dos dados do Sistema
de Notificação de Acidentes Fatais (FARS) com acidentes
ocorridos em todos os 50 estados dos EUA e o Distrito de Columbia, por um período de 10 anos (1998-2007),
apresentou como principais causas o consumo de álcool e
a licença inválida. Das mais de 48.000 mortes que foram
verificadas, observou-se que 53,4% ocorreram nas estações
verão e primavera; em contrapartida, no Brasil aconteceu
no mesmo período, mas pela diferença de hemisférios
correspondendo ao outono e inverno (62,5%), que teve
também como maior prevalência no nosso estudo, 46,6%
no outono e inverno, sendo no Brasil, e verão e primavera
5
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com relação de 37,5%, com menor incidência, indo ao encontro da literatura (25).
Neste estudo, dos 12.107 acidentes que ocorreram entre
2014 e 2016 na região, em 72 foram confirmados níveis de
alcoolemia nos condutores. Entre os anos de 1999 e 2010,
37.635 acidentes de trânsito foram avaliados pela Unidade de
Investigação de Acidentes da Alemanha. Do total de 20.741
indivíduos feridos, 2,2% com alcoolemia negativa morreram,
em comparação com 4,6% de lesões fatais em pacientes com
alcoolemia positiva. Dos pacientes com alcoolemia positiva,
8% ficaram gravemente feridos, em comparação com 3,6%
do grupo com alcoolemia negativa (26). Já no estudo feito
em três capitais brasileiras (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e
São Paulo) sobre a eficácia da intervenção da Lei Seca, a qual
teve seu início em 2008, compara-se a mortalidade específica
em duas séries temporais: 1980-2007 e 2008-2013, obtendo
como resultado que em 2 cidades (Belo Horizonte e Rio de
Janeiro) não houve mudanças significativas nas tendências
da taxa de mortalidade em 2 períodos, 1980 a 2007 e 2008 a
2013, em que as taxas observadas não diferiram significativamente das taxas previstas. Já em São Paulo, uma tendência
decrescente até 2007 assumiu inesperadamente níveis mais
altos após a implementação da lei (27).

CONCLUSÃO
No presente estudo, pode-se verificar que, entre 2014
e 2016, foram registrados 202 casos de ocorrências no sistema do BPM da cidade escolhida. Destas, 130 (64,4%)
ocorrências foram excluídas da pesquisa por não preencherem os critérios de inclusão. Por conseguinte, obtiveram-se como perfil do condutor indivíduos do sexo masculino,
com média de idade de 42 anos, solteiro, escolaridade Ensino Fundamental incompleto e profissão de pedreiro.
Nas características gerais da ocorrência, obteve-se
maior taxa de acidentes no final de semana e durante a
noite. Também pode-se verificar que nos meses de março
houve um aumento no número de ocorrências, sendo esse
período correspondente à estação do ano outono. O tipo
de veículo com mais ocorrências foi o automóvel, e a taxa
de alcoolemia média encontrada foi de 0,90 mg/L. Devido
a grandes ingestões de álcool, de acordo com o ano, aquele
em que ocorreu mais acidentes foi o de 2015.
Sugere-se que a combinação de beber e dirigir é um
problema social. A população em geral ainda não possui a
consciência dos agravantes ocasionados por essa combinação, com provável fator de risco o baixo número de pesquisas e conscientização por políticas públicas. A educação
no trânsito está longe de ser algo desnecessário, continua
apresentando desafios para sensibilizar as pessoas sobre as
consequências de ações irresponsáveis, precisando de mais
reflexão e mudança de atitudes dos condutores. A saúde
pública no cenário brasileiro conquistará maior êxito na
medida em que houver uma real interação entre profissionais com o sistema de segurança e saúde pública.
6

Dentre os resultados encontrados, pode-se levar alguns
aspectos em consideração, como em alguns casos, determinadas variáveis não estavam presentes nas ocorrências.
Para a realização desta pesquisa, foram encontradas algumas limitações na busca de dados. Em algumas ocorrências, a taxa de alcoolemia não era relatada, mesmo estando
indicado que havia sido feito o teste do bafômetro. Diversas formas de prevenção, precaução e auxílio poderiam
ser destinadas à população, especialmente a temática dos
acidentes que apresentam como característica a ingestão
de álcool pelo condutor. Acredita-se ainda que as taxas de
mortes e acidentes devem ser mais exploradas e divulgadas,
a fim de estabelecer estratégias de vigilância e controle, objetivando amenizar ou até mesmo zerar os acidentes com
influência de álcool.
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APÊNDICE
APÊNDICE A – ROTEIRO PARA COLETA DOS DADOS

APÊNDICE B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA

1. Número do relato da ocorrência: ______________________.
2. Ano: ( ) 2014 ( ) 2015 ( ) 2016
3.	Faixa etária: ( )18 a 19 anos ( ) 20 a 29 anos
( ) 30 a 39 anos ( ) 40 a 49 anos
( ) 50 a 59 anos ( ) 60 anos e mais
4. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
5.	Período: ( ) 0h às 05h:59m madrugada
( ) 6:00h às 11h:59m manhã
( ) 12h às 17h:59m tarde
( ) 18h às 23h:59m noite.
6.	Mês : ( ) Janeiro ( ) Fevereiro ( ) Março ( ) Abril ( ) Maio
( ) Junho ( ) Julho ( ) Agosto ( ) Setembro
( ) Outubro ( ) Novembro ( ) Dezembro
7.	Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Divorciado
( ) Viúvo ( ) União Estável ( ) Separado
8.	Grau de Instrução: ( ) Ensino Fundamental incompleto
( ) Ensino Fundamental completo ( )
Ensino Médio incompleto ( ) Ensino
Médio completo ( ) Ensino Superior
incompleto ( ) Ensino Superior completo
9. Profissão:________________________________________.
10. Tipo de veículo: ( ) Automóvel ( ) Moto ( ) Outros
11. Taxa de alcoolemia: ____________________________mg/l
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APÊNDICE C – SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TERMO DE
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

APÊNDICE D – CARTA DE ACEITE

APÊNDICE E – TERMO DE CONFIABILIDADE
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ARTIGO ESPECIAL

Reconstrução da polpa digital e do leito ungueal na sala de
emergência: o que é necessário em um hospital não especializado?
Reconstruction of digital pulp and ungueal bed in the emergency room:
What is necessary in a non-specialized hospital?
Renato Franz Matta Ramos1, Paula Girelli2, Georgea Malfatti2, Pedro Salomão Piccinini1, Carlos O. Uebel3, Jefferson Braga Silva4

RESUMO
Introdução: Os traumas com perda de substância das extremidades representam uma das ocorrências mais frequentes nas unidades
de emergência, enquanto que as perdas de substâncias digitais distais volares apresentam-se frequentes dentre os traumas da mão.
Métodos: Este artigo visa a ser um guia para o atendimento e manejo na sala de emergências das unidades de pronto atendimento
nas lesões da polpa digital e complexo ungueal, quando não é possível realizar o encaminhamento ou não se conta com o apoio de
um especialista. Apresentam-se casos representativos da técnica cirúrgica. Resultados: Em uma sala de emergência de um hospital
de atendimento básico, foram atendidos 13 pacientes de sexo masculino; 12 pacientes sofreram lesões corto-contusas por serra circular e um deles, uma lesão cortante por faca. A lesão mais frequente foi a quase amputação da polpa digital e lesão do leito ungueal
observada em 11 pacientes, e dois deles sofreram somente lesão da polpa digital. Conclusão: Nos casos em que existe limitação de
encaminhamento do paciente a um especialista, a reconstrução pode ser realizada na sala de emergência, ainda que com limitações de
material específico e de tempo, valendo-se de materiais simples e que estejam disponíveis em todas as salas de pronto atendimento.
UNITERMOS: Ferimentos e Lesões, Traumatismos dos Dedos, Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais, Serviços Médicos de Emergência.
ABSTRACT
Introduction: Trauma with loss of limb substance is one of the most frequent occurrences in emergency units, while the loss of volar fingertip pulp is
frequent in hand trauma. Methods: This article aims to be a guide for the care and management of digital pulp and nail complex lesions in the emergency
room of prompt care units when it is not possible to perform the referral or support of a specialist is unavailable. Representative cases of the surgical technique are presented. Results: In an emergency room of a basic care hospital, 13 male patients were treated, 12 patients suffered circular saw blunt force
injuries and one of them had a knife-cut lesion. The most frequent injury was the almost amputation of the digital pulp and nail bed injury, observed in 11
patients, and two of them suffered only digital pulp injury. Conclusions: In cases where there is a limitation of referral of the patient to a specialist, the
reconstruction can be performed in the emergency room, although with limitations of specific material and time, using simple materials and that are available
in all emergency rooms.
KEYWORDS: Wounds and Injuries, Finger Injuries, Ambulatory Surgical Procedures, Emergency Medical Service.
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INTRODUÇÃO
Os traumas com perda de substância das extremidades
representam uma das ocorrências mais frequentes nas unidades de emergência (1), enquanto que as perdas de substâncias digitais distais volares apresentam-se frequentes
dentre os traumas da mão (2,3). A importância do conhecimento relativo ao manejo de tais traumas reside no fato de
que um tratamento inadequado pode ser responsável por
múltiplas sequelas, inviabilizando a sensibilidade e correta
mobilidade do dedo. Além disso, a integridade das extremidades distais também está relacionada com a capacidade de
realizar o movimento de pinça, o que caracteriza a funcionalidade do membro superior (1).
Vale salientar que, quando se trata de um atendimento
emergencial, a avaliação precoce e o tratamento adequado
das lesões são essenciais para evitar a morbidade em longo
prazo da região lesada. Assim, o reconhecimento das lesões
que necessitam de atendimento urgente ou encaminhamento para o especialista deve constituir um dos principais
fundamentos do atendimento (4). As lesões que envolvem
o leito ungueal, em especial, devem ser rapidamente tratadas, tendo em vista que o reparo imediato apresenta resultados superiores em comparação ao reparo tardio (5).
Ao avaliar um tecido elegível para reconstrução, fatores
como a localização e o tamanho da lesão devem ser considerados, bem como características locais (como cicatrizes
prévias) e gerais (uso de tabaco, vasculopatias, colaboração,
etc.) do paciente (1). Além disso, ressalta-se que a predileção pelo tratamento conservador ou cirúrgico dependerá
do dígito envolvido e da lesão, quanto ao seu tipo e extensão (2), sendo que a presença de exposição óssea e o
envolvimento da matriz ungueal também são importantes
fatores a serem considerados (6).
São três as estruturas que constituem as extremidades
digitais distais: falange distal, complexo ungueal e polpa digital (5). O sistema vascular desta região provém da região
dorsal proximal, que é, por sua vez, suprida por duas artérias comissurais, ramos diretos das artérias digitais próprias
radial e ulnar. Esta vascularização permite que os retalhos
digitais sejam uma excelente opção para reconstrução de
traumas, uma vez que possuem boa maleabilidade (7).
Para amputações dígito-distais com exposição óssea e
envolvimento de matriz ungueal, as evidências sugerem
que a reconstrução com o uso de retalho pode prover resultados satisfatórios, podendo manter uma cobertura de
tecidos moles, preservar o comprimento e o formato do
dedo, conferir o retorno da sensibilidade regional e uma
mínima morbidade para o local doador (6).
Já em lesões com perda de polpa digital dominante,
uma abordagem que demonstra resultados satisfatórios
em termos funcionais e estéticos é a troca pulpar, que
se constitui de um retalho neurovascular homodigital em
ilha, com vascularização suprida pela artéria digital palmar da polpa não dominante (8). Outra abordagem viável
é o retalho desepidermizado dorsal homodigital, vascula2

rizado por ramos dorsais das artérias colaterais (9). Além
destas, diversas técnicas mais popularizadas, como o Retalho de Tranquilli-Leali (10) e o Retalho de Hueston (11)
(para lesões distais transversais e oblíquas); o Retalho em
Ilha Unipediculado (12) (homodigital, para reconstrução
da polpa digital), e o Retalho de Kuttler (13) (para amputações transversais) apresentam resultados variáveis,
porém todos plausíveis, em termos de sensibilidade e
funcionalidade.
Um destaque recente referido na literatura é a aplicação
de matriz de regeneração dérmica (MRD) no local de pequenas lesões na região distal dos dedos. Apesar de ter sido
inicialmente aprovada para o tratamento de queimaduras,
essa substância composta de colágeno bovino e silicone
semipermeável se mostra eficaz na regeneração de tecido
mole e dos ossos dos dedos. Assim, pode auxiliar no sentido de evitar a morbidade no local da lesão e a necessidade
de uma segunda intervenção (14).
A reconstrução não é dada como concluída ao fim da
intervenção; medidas pós-operatórias contribuem para otimizar os resultados cirúrgicos. Dentre elas, destacam-se
a realização do primeiro curativo entre 24 e 48h após a
cirurgia, evitar a imobilização total do membro, emprego
de curativos compressivos e/ou elásticos (modelam o retalho e promovem melhor resultado estético) e massagem
da área operada (a fim de sensibilizar o retalho e a ferida
cirúrgica) (1).
A dificuldade acerca da eleição do tratamento mais adequado para cada tipo de lesão se deve à carência de evidências suficientes para determinar o melhor método de tratamento para defeitos dígito-distais compostos. Até hoje,
não existem estudos clínicos randomizados prospectivos
para avaliar os métodos utilizados, e a maioria dos estudos
existentes é uma série de casos retrospectivos. Além disso,
muito da disparidade encontrada na literatura provém das
variações das lesões (4).
Não existem informações específicas na literatura de
como o especialista e residente em cirurgia plástica devem agir frente a lesões complexas dígito-distais na sala de
emergência quando não pode ser realizado o encaminhamento do paciente a um serviço especializado, de uma sala
cirúrgica completa disponível ou não se conta com material
cirúrgico ortopédico e microcirúrgico específico.
Este artigo visa a ser um guia para o atendimento e manejo na sala de emergência das unidades de pronto atendimento nas lesões da polpa digital e complexo ungueal, quando não é possível realizar o encaminhamento a um serviço
especializado ou não se conta com material específico.

MÉTODO
Durante o período de abril de 2013 a dezembro de 2015,
o autor principal (RFMR) recebeu 13 pacientes com lesões
da polpa digital e complexo ungueal na sala de emergência
de um hospital do interior do Rio Grande do Sul, com conRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019
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dições básicas de atendimento para realizar procedimentos
cirúrgicos de pequeno porte. Será apresentado um caso representativo para demonstrar a técnica descrita pelos autores.

RELATO DE CASO
Paciente de sexo masculino de 32 anos de idade, trabalhador manual (fábrica de arroz). A lesão apresentada caracterizava-se como um traumatismo severo corto-contuso
com serra circular (Maquita) no terceiro e quarto dedos
da mão esquerda com as seguintes características: descolamento das unhas e lesão severa do leito ungueal em ambos
os dedos; quase amputação da polpa digital do dedo médio
(parte íntegra na face volar de 0,6cm.); e fratura transversa
da falange distal.
Ao exame físico, evidenciou-se boa perfusão na parte
distal digital do terceiro dedo ao perfurar-se a pele da polpa
comprometida com agulha hipodérmica nº 27G.

com a técnica usual de infiltração dorso-ventral a cada lado
da base do dedo. É recomendado fazer o bloqueio nervoso
pela parte dorsal, pela menor sensibilidade comparada com
a face volar do dedo.
A seguir, foi utilizado um dreno laminar de látex tipo
Penrose de 30x2cm para confeccionar um minigarrote digital, que foi enrolado retrogradamente, desde a ponta até
a base do dedo, para produzir exanguinação. Após, esse
garrote foi fixado com pinça hemostática de Kelly na base

B

Procedimento cirúrgico

Inicialmente, realizou-se uma limpeza superficial da
mão lesada com soro fisiológico 0.9%, o que permitiu não
só uma visualização mais precisa do tipo e da complexidade da lesão, como também auxiliou a comprovar a perfusão
e a sensibilidade da polpa digital comprometida (Figura 1).
Cabe salientar que o uso de anestésico local deve ser
evitado neste primeiro momento, a fim de uma melhor
avaliação sensitiva. O bloqueio nervoso do dedo realiza-se
na base do mesmo com Xilocaína 2% sem vasoconstritor,

Figura 2. A: Colocação do minigarrote digital com dreno laminar de
20mm em sentido retrógrado e fixação com pinça na parte proximal. B:
Tração distal do dreno. C: Exanguinação adequada

Figura 1. Lesão severa do terceiro e quarto dedos. Unhas desinseridas,
fratura da falange distal e quase amputação da polpa digital do dedo
médio; mais lesão severa do leito ungueal de ambos os dedos

Figura 3. Lesão severa do terceiro dedo após limpeza. Lesão ampla
do leito ungueal, quase amputação da polpa digital e fratura da falange
distal
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Figura 4. Estabilização da fratura da falange distal com agulha verde

Figura 5. Unha preparada que será utilizada para cobertura do leito
ungueal

Figura 6. Uso de silicone de bolsa de soro estéril para cobertura do
leito ungueal

do dedo mantendo a compressão e desenrolado em sentido retrógrado (distal a proximal), mantendo a compressão
proximal com a pinça fixada. Deve-se ressaltar a importância de fixar o minigarrote com pinça para não esquecer de
retirá-lo após realizar o curativo final (Figura 2).
Após controlado o sangramento e conferida a anestesia do dedo, foi feita uma limpeza mais minuciosa mediante degermação e antissepsia (Clorexidine Solução
Degermante 0,2% e Clorexidine Solução Aquosa 2%),
evitando agravar a lesão e comprometer a perfusão da
polpa digital. A colocação de campos estéreis foi realizada
como habitual.
As unhas foram retiradas cuidadosamente, evitando arrancar do dedo a parte do leito ungueal ainda aderido na
4

Figura 7. Sutura do leito ungueal

unha. Dessa forma, pode-se evidenciar a verdadeira magnitude da lesão no terceiro dígito (Figura 3).
Nesse caso, foi necessário retirar parte do osso da falange distal fraturada, devido ao grau de contaminação e à
procura por uma melhor coaptação das bordas ósseas. Para
isso, foi utilizada uma pinça de saca-bocado ósseo, mas os
mesmos resultados poderiam ser obtidos utilizando uma
outra pinça de ponta forte. A fratura foi reduzida e estabilizada com uma agulha no 21G (agulha verde) em sentido
longitudinal (Figura 4). Enfatiza-se que o procedimento
aqui descrito foi desenvolvido para ser efetuado em salas
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (1): xx-xx, jan.-mar. 2019
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de emergência, contando com algumas limitações, como o
uso de fio de Kirschner.
Feito isso, a unha a ser reimplantada foi preparada cortando-se suas bordas com tesoura de Metzembaum, a fim
de se obter o formato do novo leito ungueal (Figura 5).
Caso houvesse perda da unha com o traumatismo, parte de
uma bolsa de silicone de soro salino 0,9% ou glicosado 5%
estéreis cortada no formato do leito ungueal poderia ter
sido utilizada (Figura 6).
Realizou-se a sutura cuidadosa do leito ungueal, tentando deixá-lo o mais anatômico possível. Disso dependerá o
desenvolvimento adequado, tanto estético quanto funcional da nova unha. A sutura pode ser feita com fio reabsorvível de poliglactina 6-0 (VicrylTM, EthiconTM). (Outras alternativas, se disponíveis, são o Monocryl ou Vicryl Rapid,
inclusive de menor diâmetro.) (Figura 7).
Realiza-se a sutura da pele com fio mononylon 4-0.
Recoloca-se a unha sobre o leito ungueal e fixa-se com sutura não absorvível. É necessário que sejam feitos orifícios
na unha, utilizando uma agulha no 18G (agulha rosa) ou
lâmina de bisturi no 11, a fim de evitar a coleção de sangue
e posterior formação de hematoma subungueal (Figura 8).
Antes de fazer o curativo final, deve-se impermeabilizar
a luz da agulha dobrando-a em 90 graus ou comprimindo-a
com o porta-agulhas. A perfusão da polpa distal reconstruída é conferida após o curativo do dedo, mantendo visível
a parte distal da polpa. Recomenda-se uma tala de alumínio
de Zimmer para proteger a agulha que estabiliza a fratura.
Cuidados habituais como repouso, mão elevada, uso de
analgésicos potentes e antibióticos de largo espectro são
indicados.

RESULTADOS
Foram atendidos 13 pacientes de sexo masculino, 6 deles (46%) foram trabalhadores manuais e 7 (54%) profissionais de outras áreas que realizaram trabalhos manuais
em casa durante o final de semana; 12 pacientes sofreram
lesões corto-contusas por serra circular e um deles, uma
lesão cortante por faca. A lesão mais frequente foi a quase
amputação da polpa digital e lesão do leito ungueal, observada em 11 pacientes (85%), dois deles (15%) sofreram
somente lesão da polpa digital.

Figura 9. Resultado no pós-operatório de 1 dia, apresentando boa
perfusão da polpa digital reconstruída. Nota-se a permeabilidade dos
orifícios da unha, evitando a formação de hematoma subungueal

Figura 8. Resultado pós-operatório imediato. Notam-se os pequenos
orifícios realizados na unha para evitar a formação de hematoma
subungueal e o ponto em U na base da unha
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Figura 11. Pós-operatório de 6 meses demonstrando um resultado
estético agradável

Figura 12. Pós-operatório de 6 meses demonstrando boa funcionalidade do dedo.

O primeiro curativo foi realizado no dia seguinte ao
procedimento, para verificar a presença de uma perfusão
adequada na parte distal do dedo operado (Figura 9).
Foram indicados curativos com creme antibiótico todos
os dias após limpeza com água e sabonete em casa. Após
uma semana (Figura 10), houve reavaliação mantendo
um curativo de tamanho suficiente para permitir a movimentação das articulações interfalangianas e evitar a
rigidez articular.
O retiro dos pontos foi indicado no dia 14 do pós-operatório. A agulha deve se manter até obter sinais radiológicos de boa consolidação, geralmente após 3-4 semanas da
estabilização. Se a consolidação for confirmada, a retirada
da agulha é com simples tração e rotação.
Depois disso, o paciente é orientado para atividades
manuais simples e fisioterapia dos dedos. A unha implantada se desprenderá só quando a matriz e o leito ungueal
criarem uma nova unha embaixo; até então, deve-se manter
a unha como cobertura (Figuras 11, 12).

pelos autores, parece ser a melhor opção em casos de lesões do leito ungueal, pois apresenta melhores resultados
quando comparada a pacientes submetidos a enxertos imediatos ou tardios (15). Porém, quem trabalha no plantão
de emergência em cidades do interior sabe das dificuldades para encaminhamento rápido deste tipo de paciente.
Sendo assim, torna-se necessário um manejo adequado em
algumas dessas lesões para reduzir o grau de sequela do
paciente na própria sala de emergência.
Concordamos que o manejo deve ser feito no bloco cirúrgico e com o material ortopédico delicado necessário. A
tática apresentada neste artigo visa a orientar profissionais
em formação em cirurgia plástica ou cirurgia da mão para
realização de cirurgia reparadora na emergência com o material à disposição e com as limitações próprias desse local,
mantendo os cuidados de assepsia e antissepsia, estabilização de uma fratura, sutura delicada, correta coaptação do
leito ungueal e demais cuidados apresentados, objetivando
uma melhor evolução pós-operatória.
Cabe mencionar que, nos casos em que é utilizado um
torniquete para exanguinação, o uso de oxigênio inalatório
tem demonstrado a redução da dor associada ao uso de
torniquete, tornando esta dor tolerável por 6 minutos adicionais (16). Essa medida prática e de baixo custo pode ser
relevante na aceitação do tratamento proposto e no estado
emocional dos pacientes.
Muitos médicos que trabalham nas unidades de pronto atendimento e que não possuem o devido treinamento
nesta área também não possuem condições de encaminhar
o paciente para um centro especializado. Isso pode resultar
em situações de sutura simples da pele em traumas digitais
distais, havendo esquecimento da importância da reconstrução do leito ungueal, deixando-o descoberto ou irregular. Ainda em outros casos tratados erroneamente ou pelo
grau e pela magnitude da lesão, pode até ocorrer amputação da polpa digital lesada.

DISCUSSÃO
A lesão da polpa digital e a do leito ungueal são as lesões
de mão mais frequentemente atendidas nas emergências.
Esse tipo de lesão apresenta-se com maior frequência em
adultos jovens e economicamente ativos. O grau de sequela
depende tanto do tipo de lesão apresentada pelo paciente,
quanto do manejo realizado pelo profissional no primeiro
atendimento.
Em casos de lacerações importantes, perda parcial ou
completa da polpa digital e do leito ungueal ou avulsões
significativas, os pacientes devem ser encaminhados ao especialista, visto que uma combinação de retalhos e enxertos deve ser utilizada para reconstruir a polpa digital e o
leito ungueal (5). Nesse sentido, a sutura, tal qual relatada
6
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CONCLUSÃO
A quase amputação da polpa digital, a lesão do leito
ungueal e a fratura associadas são lesões que devem ser
tratadas por cirurgiões de mão ou por cirurgiões plásticos
experientes. Nos casos em que existe limitação de encaminhamento do paciente a um especialista por motivos de
horário, zonas inacessíveis ou falta de recursos, a reconstrução pode ser feita na sala de emergência, ainda que com
limitações de material específico e de tempo, valendo-se
de materiais simples e que estejam disponíveis em todas as
salas de pronto atendimento.
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EDITORIAL

O Desafio do Ensino Médico: Tempo de mudança
A sociedade e as pessoas mudaram. A grande velocidade das informações e os avanços cada vez mais rápidos da tecnologia atingiram em cheio a Medicina. Sobre
a tecnologia, podemos pensar o que quisermos. Podemos
ser contra ou a favor. Não importa muito. O que definitivamente não podemos é deter a contínua e acelerada
predominância dos recursos tecnológicos cada vez mais
disponíveis e utilizados.
Outro dia, conversando com um colega, professor de
um curso de Medicina, ouvi uma queixa muito comum.
Está cada vez mais difícil competir com o telefone celular pela atenção dos alunos. São muitos os apelos. Redes
sociais, aplicativos de mensagens que chegam às dezenas
a cada instante, além de muitas outras fontes de distração.
Fiquei pensando nesta conversa e imaginei o seguinte: é
realmente preciso competir com o celular? Por que não o
utilizar como ferramenta de ensino estimulando, por exemplo, a pesquisa do tema abordado durante a sua exposição?
Por que não desafiar o aluno naquilo justamente que ele
domina, a tecnologia da comunicação, para ensiná-lo?
Outra característica dos tempos em que vivemos é o
questionamento das chamadas verdades absolutas. Aqui-

4

lo que, no passado, recebíamos dos nossos mestres como
conhecimentos pilares da medicina, hoje é quase instantaneamente questionado. Realmente, é assim mesmo? Lembremos que existe um abundante fluxo de informações em
segundos e na palma da mão.
Penso que o ensino médico, assim como, certamente, o
ensino de todas as outras áreas do conhecimento, deva passar por uma profunda mudança. Não significa dizer que os
valores essenciais da medicina, como conhecimento, compaixão, técnica e humanidade, mudaram. Esses permanecerão provavelmente enquanto houver médicos na sociedade. Todavia, temos este desafio, de tornar atual, dinâmica
e ágil a transmissão de conhecimentos. Temos que estar
abertos a todo o tipo de questionamento e preparados para
argumentar com razão e experiência ou até, por que não,
reconhecermos que temos que mudar a nós mesmos.

ANTONIO CARLOS WESTON
Editor da Revista da Amrigs
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