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EDITORIAL

A Revista da Amrigs tem sido, ao longo dos seus muitos 
anos de existência, uma vitrine da produção científica mé-
dica do Rio Grande do Sul. 

Este editorial trata também de Medicina se entendermos 
que estamos inseridos em um contexto social e político. 

O Brasil passou nos últimos anos por episódios trau-
máticos devido, principalmente, à corrupção em larga es-
cala que tomou conta das mais altas esferas do poder. Re-
cursos financeiros tão grandes foram desviados, que ainda 
não temos e talvez jamais venhamos a ter os valores exatos. 

Não é irreal pensar que se esses valores fossem destina-
dos à área da saúde, talvez os problemas que enfrentamos 
no dia a dia, como falta de leitos em hospitais, falta de hos-

O Grande Sofrimento

pitais, péssima remuneração médica, etc. etc., estariam pelo 
menos amenizados.

Como consequência, uma crise financeira se abateu so-
bre o país causando um aprofundamento das dificuldades 
sociais, especialmente na área da saúde. 

Que este grande sofrimento pelo qual nós, brasileiros, 
passamos e, de certa forma, ainda estamos passando sirva 
de estímulo e de superação.

Dependem de nós a reação e o cuidado para que possa-
mos sempre melhorar como nação.

ANTONIO CARLOS WESTON
Editor da Revista da Amrigs
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Riscos ocupacionais e sintomas osteomusculares  
em feirantes de um município baiano

Suelen Silva dos Anjos Galvão1, Andréia Pires Nascimento1, Jéssica Meira Mendes2

1 Fisioterapeuta.
2 Mestre em Fisioterapia.

RESUMO

Introdução: Os riscos ocupacionais podem ou não influenciar diretamente nos sintomas osteomusculares dos feirantes, pois, expos-
tos aos mesmos em excesso, podem prejudicar sua saúde, e, às vezes, gerar distúrbios osteomusculares. Objetivo: Analisar os riscos 
ocupacionais e os sintomas osteomusculares de feirantes de um município baiano. Métodos: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, 
transversal, descritiva, com procedimentos técnicos de pesquisa de campo. Foi realizada na feira livre coberta do Bairro Brasil, locali-
zada no município de Vitória da Conquista, sendo composta por 196 feirantes permissionários. Para a coleta dos dados, foi utilizado 
um questionário contendo informações de características sociodemográficas, comportamentais, de trabalho, de riscos ocupacionais e 
os sintomas osteomusculares. Todos os dados foram analisados no programa The Statistical Package for Social Sciences SPSS® versão 21. 
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Resultados: Dentre os resultados mais relevantes, 
76% dos feirantes referiram estar expostos a algum tipo de risco ocupacional, sendo que a maior parte, 74,7%, referiu exposição a 
riscos de origem física, a prevalência global de distúrbio osteomuscular entre os feirantes nos últimos 12 meses e nos últimos 7 dias, 
respectivamente, a região anatômica mais afetada foi a coluna lombar com 36,6% e 15,5% das queixas. Além disso, 70,4% desses 
relataram se sentir cansados ao final do dia, 84,5% afirmaram não ter local para o descanso. Conclusão: Os elevados riscos ocupa-
cionais e queixas de sintomas osteomusculares evidenciam a necessidade de novas pesquisas para melhorar o ambiente ergonômico 
de trabalho desses feirantes.

UNITERMOS: Riscos Ocupacionais, Saúde do Trabalhador, Transtornos de Traumas Acumulados. 

ABSTRACT

Introduction: Occupational hazards may or may not directly influence musculoskeletal symptoms of  market stallholders. Excessive hazard exposure 
may impair health and sometimes lead to musculoskeletal disorders. Aim: To analyze the occupational hazards and musculoskeletal symptoms of  market 
stallholders in a municipality in Bahia. Methods: This is a quantitative, transversal, descriptive research with technical field research procedures. It was 
carried out at the free fair of  Bairro Brasil, located in the municipality of  Vitória da Conquista. The survey was composed of  196 authorized stallholders. 
To collect the data we used a questionnaire containing information on sociodemographic, behavioral, and work characteristics, as well as occupational risks 
and musculoskeletal symptoms. All data were analyzed in The Statistical Package for Social Sciences, SPSS® version 21. The study was submitted and 
approved by the Research Ethics Committee (CEP). Results: Among the most relevant results, 76% of  the stallholders reported being exposed to some 
type of  occupational risk, and, in the majority of  cases (74.7%) reported exposure to physical risks. The overall prevalence of  musculoskeletal disorders in 
the last 12 months and in the last 7 days concerning the most affected anatomic region was the lumbar spine, with 36.6% and 15.5% of  the complaints. 
In addition, 70.4% of  those reported feeling tired at the end of  the day, 84.5% reported having no place to rest. Conclusion: The high occupational 
risks and complaints of  musculoskeletal symptoms evidenced the need for further research to improve the ergonomic working environment of  these marketers.

KEYWORDS: Occupational Hazards, Worker’s Health, Accumulated Trauma Disorders.

Occupational risks and musculoskeletal symptoms in market  
stallholders of  a municipality in Bahia
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INTRODUÇÃO

Há muitos anos, os indivíduos se encontravam em lu-
gares estipulados para realizar a venda ou troca dos seus 
produtos. Com o passar do tempo, houve um aumento 
progressivo de adeptos a essa prática comercial, desper-
tando, com isso, a atenção dos órgãos públicos, que, pos-
teriormente, vieram a intervir na prática com a finalidade 
de organizar, fiscalizar e cobrar os devidos impostos para 
a comercialização dos produtos. A partir disso, surgiram as 
denominadas feiras livres (1).

As feiras livres constituem locais em que os comercian-
tes estabelecem relações de venda ou troca de seus produ-
tos, além de proporcionar interação social entre os feiran-
tes e os clientes. A busca por produtos como alimentos 
saudáveis e orgânicos, com preços mais acessíveis, leva os 
consumidores a se dirigirem com maior frequência às feiras 
livres, ao invés de mercados tradicionais (2). 

Lima e Sampaio (3) relatam que as feiras livres se adap-
tam a cada sociedade de acordo com seu poder econômico, 
resistindo, muitas vezes, a obstáculos e restrições para al-
cançar os resultados pretendidos.

No entanto, com a variedade de origens de produtos ex-
postos, a falta de um local apropriado, sendo, muitas vezes, 
sem cobertura física, e a ausência de depósitos ou locais 
adequados para o descarte dos produtos quando esses se 
encontram em condições inapropriadas para o consumo, a 
feira torna-se um ambiente propício ao desenvolvimento 
de fatores adversos à saúde dos seus adeptos, principal-
mente dos feirantes, que se expõem com maior frequência 
ao ambiente (2).

Segundo Vale et al. (4), os feirantes trabalham o dia in-
teiro em uma média de 10 horas por dia, sem férias, folgas 
semanais, intervalos, sem renda fixa, expostos a tempera-
turas elevadas ou baixas demais. Além disso, executam tra-
balhos que exigem força física com movimentos rápidos e 
de grande amplitude. 

Com isso, tendo em vista que a postura e os movimen-
tos são influenciados pela atividade laboral exercida e pelo 
posto de trabalho, os feirantes encontram-se expostos 
a riscos ocupacionais característicos do seu trabalho e a 
lesões no sistema musculoesquelético, os quais ocorrem 
principalmente devido à má postura, a cargas elevadas de 
maneira incorreta e à sobrecarga dos membros superiores, 
inferiores e da coluna vertebral (5).

Dessa forma, ao considerar que o contato em exces-
so ou acima dos limiares tolerados a fatores como ruídos, 
odores, temperaturas elevadas, variações climáticas, conta-
to com produtos intoxicados, bem como fatores relacio-
nados à biomecânica corporal, como manuseio de cargas 
pesadas, por exemplo, podem ser adversos à saúde dos 
feirantes, surge o seguinte questionamento: quais são os 
riscos ocupacionais e os sintomas osteomusculares (SO) 
em feirantes de um município do interior da Bahia? 

Diante do exposto, o presente estudo objetiva analisar 
os riscos ocupacionais e os SO em feirantes de um muni-

cípio do interior da Bahia, apresentando como objetivos 
específicos: averiguar as características sociodemográficas, 
investigar as características comportamentais dos feirantes, 
analisar as características de trabalho e os riscos ocupacio-
nais aos quais esses trabalhadores estão expostos e verificar 
a prevalência dos sintomas osteomusculares relacionados 
ao trabalho por segmentos corporais.

Portanto, a partir da identificação dos riscos ocupacio-
nais aos quais os feirantes estão expostos e da prevalência 
de sintomas osteomusculares mais relatados, serão obtidas 
informações que poderão contribuir com o conhecimento 
necessário para o planejamento e a execução de ações pre-
ventivas com essa classe trabalhadora, objetivando a pro-
moção da saúde, melhoria das condições de trabalho e da 
qualidade de vida geral.

JUSTIFICATIVA 

O Brasil tem passado por um momento de crise eco-
nômica originada, principalmente, por problemas políti-
cos e sociais. Diante disso, há uma preocupação constante 
entre algumas classes trabalhadoras do país, dentre essas 
os trabalhadores informais como o feirante, por exemplo, 
que, por ser um trabalhador informal e não possuir ren-
da fixa, muitas vezes, precisa se adaptar a este processo 
com a adoção de mais de uma opção de trabalho para sua 
sobrevivência, como, por exemplo, mais de um emprego 
ou atividades para complemento de renda, mais horas de 
trabalho, entre outros. 

Frequentemente, essas formas de sobrevivência não 
lhes dão condições favoráveis de trabalho. Dessa maneira, 
faz-se necessário o conhecimento acerca das influências do 
trabalho no estado de saúde desses trabalhadores, para que, 
assim, sejam propostas intervenções objetivando preven-
ção e promoção à saúde desse trabalhador.

Diante disso, pretende-se com este estudo investigar a 
ocorrência de sintomas osteomusculares e se há exposição 
desses trabalhadores a riscos ocupacionais. Espera-se que 
os resultados evidenciados possam contribuir com o meio 
científico, além de ampliar a visão da sociedade, dos pro-
fissionais de saúde e dos pesquisadores da área, em relação 
aos riscos físicos e ocupacionais e suas consequências para 
a saúde dos feirantes.

REFERENCIAL TEÓRICO

Feiras Livres

A feira é um espaço onde se encontram vários tipos de 
mercadorias de todos os estilos e categorias, constituin-
do-se um local de encontros de pessoas de diversas classes 
e funções, como vendedores, consumidores, visitantes, co-
merciantes, curiosos, entre outros, assim, diálogos oriun-
dos de diferentes lugares se misturam em várias barracas 
(6). Na maioria das cidades brasileiras, as feiras são con-
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sideradas como uma atividade cultural e desempenham o 
importante papel de abastecimento urbano, aumentando a 
concorrência de mercados (1). 

Além de ser um ambiente propício ao comércio, tam-
bém é vantajoso à sociabilidade, diante das relações de 
solidariedade, estabelecidas desde a Idade Média até a 
contemporaneidade. Historicamente, as feiras adquiriram 
uma relevância que ultrapassa seu papel comercial e as 
transforma em um local de trocas, aprendizado, onde se 
formam laços (7).

Com a modernização, como os hipermercados, por 
exemplo, a feira livre ainda tem seu grande papel de 
abastecimento (8). 

De acordo com Rocha et al. (2), as feiras, em áreas aber-
tas, são os locais onde os produtores comercializam suas 
mercadorias. Conforme Silva, Amorim e Almeida (9), a fei-
ra livre foi um importante contribuinte para a formação, 
organização e consolidação das cidades. 

Além disso, a feira corresponde a um centro de distri-
buição e movimento de capital de renda para a região, con-
tribuindo para a política e economia local, em que muitos 
trabalhadores retiram o sustento de suas famílias através 
da venda de suas mercadorias (10). Ao longo dos anos, as 
feiras conquistaram uma grande importância, não só por 
desempenharem uma função comercial como também cul-
tural, visto que, em muitas cidades, há troca de informa-
ções, conhecimentos e línguas nesses locais (7). 

Segundo Bomfim e Gomes (11), a feira é um espaço 
que favorece relação, comunicações, diversas culturas e há-
bitos, promove integração social e econômica.

 Riscos ocupacionais e sintomas osteomusculares

Todas as profissões envolvem risco de alguma forma. 
A Norma Regulamentadora (NR) 9 revela um Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais que regulamenta ris-
cos ocupacionais dos trabalhadores, tem algumas cláusulas 
sobre a mesma, dentre elas, uma das principais citações é 
a obrigação de elaborar e implementar programas de pre-
venção a riscos à saúde do trabalhador, tendo em conside-
ração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
Ela subdivide os riscos em físicos (as diversas formas de 
energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais 
como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 
extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, 
bem como o infrassom e o ultrassom), químicos (poeiras, 
fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores), e biológicos 
(bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, 
entre outros) (12).

Coutinho et al. (13) relatam que, em busca de compra-
dores para suas mercadorias, os feirantes tentam chamar 
a atenção dos fregueses de várias formas, como batendo 
palmas, gritando, oferecendo preços acessíveis, e, devido 
a esses ruídos excessivos, pode-se ocasionar riscos físicos. 

O ruído em excesso pode causar diminuição do ren-
dimento no trabalho, além de patologias como cefaleia, 

estresse, distúrbios emocionais (irritação e dificuldades de 
concentração), hipertensão e, até mesmo, diminuição ou 
perda auditiva por conta dos ruídos elevados (14). Os da-
nos econômicos e sociais ocorridos de acidentes e doenças 
do trabalho são inúmeros, com várias consequências, des-
de danos físicos ao trabalhador até prejuízos econômico-
-financeiros (15). 

De acordo com Fernandes, Rocha e Oliveira (16), no 
Brasil, uma das principais patologias relacionadas ao tra-
balho são os distúrbios osteomusculares causados por mo-
vimentos repetitivos ou inadequados. Muitos problemas 
musculares e articulares são, muitas vezes, causados por 
movimentos inadequados, repetitivos e posturas incorretas 
no ambiente de trabalho (17).

O Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Previdên-
cia Social (MPAS) adotaram lesões por esforços repetitivos 
(LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao traba-
lho (DORT), que são lesões causadas pelo grande esforço 
e pouco repouso (18). 

Os sintomas musculoesqueléticos consistem em qual-
quer anormalidade temporária ou permanente do sistema 
musculoesquelético, resultando em dor ou desconforto. 
Sendo assim, as condições adequadas do ambiente de tra-
balho contribuem para o não aparecimento de lesões no 
sistema musculoesquelético. O trabalho repetitivo, muitas 
horas de trabalho, sobrecargas, manuseio inadequado, fadi-
ga favorecem o aparecimento ou agravamento dos sinto-
mas, principalmente em membros superiores e da coluna 
vertebral (5).

Saúde do trabalhador feirante

A saúde do trabalhador é considerada um movimento 
social enumerado em ações transformadoras, que visam 
à garantia e ao respeito aos direitos dos trabalhadores.  
Os feirantes em seu ambiente de trabalho chamam a aten-
ção pela variedade de cores, sons, cheiros, ao mesmo tem-
po esses feirantes ficam expostos a vários riscos à sua saú-
de, como biomecânicos, biofísicos e de acidentes (19). 

Com isso, a saúde do trabalhador apresenta-se relevante 
em vários ambientes e órgãos de trabalho devido aos ado-
ecimentos e às doenças relativas ao trabalho. O trabalha-
dor feirante está exposto a acidentes de trabalho, estresses 
físicos e mentais (20). Segundo Bomfim e Gomes (11), as 
feiras livres, por, muitas vezes, constituir-se como um setor 
informal, propiciam riscos maiores de doenças adquiridas 
e contaminações.

Desse modo, o trabalhador feirante precisa ter habilida-
des para desenvolver várias funções ao mesmo tempo, des-
de comprar e vender mercadorias, negociar com clientes, 
se preocupar com sua segurança, o que exige muito de seu 
psicológico, motor e cognitivo (19). 

É importante ressaltar que os trabalhadores que desen-
volvem atividades informais atuam em ambientes de inse-
gurança laboral, frequentemente, não têm nenhum seguro e 
proteção vinculados, condições desfavoráveis no ambiente 
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de trabalho, extensas jornadas de trabalho, e os rendimen-
tos do trabalho são baixos. Cada item desses pode gerar 
prejuízos à saúde e à segurança desses trabalhadores (21).

Dessa forma, a criação da Rede Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), em 2002, cons-
titui um papel importante na área de saúde do trabalhador, 
por meio da rede de Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest), a qual possui abrangência estadual, 
regional ou municipal, nas ações de promoção, prevenção, 
vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde 
dos trabalhadores urbanos e rurais (22). 

Para melhorar o desempenho no trabalho e verificar a 
saúde do trabalhador, é necessário algum instrumento que 
consiga averiguar o que precisa ser mudado. Na saúde, os 
indicadores ajudam na análise e no acompanhamento da 
saúde do trabalhador fornecendo informações sobre os 
riscos expostos que possam ser prejudiciais à saúde (23).

De acordo com Trindade et al. (24), a saúde dos tra-
balhadores está interligada diretamente com as formas de 
trabalho que exercem. As faltas no trabalho têm sido recor-
rentes cada vez mais relacionadas a doenças ocupacionais e 
más condições no trabalho. 

MÉTODOS

Tipo da pesquisa

Trata-se de um estudo do tipo quantitativo, transversal, 
de caráter descritivo, com os procedimentos técnicos de 
pesquisa de campo.

Conforme Marconi e Lakatos (25), o estudo do tipo 
quantitativo prioriza indicar, através de números, a frequên-
cia e a intensidade dos hábitos dos indivíduos de uma 
determinada população. Além disso, permite o teste de 
hipótese, uma vez que os resultados são definidos e re-
presentados numericamente, reduzindo, assim, os erros 
de interpretação. 

A pesquisa descritiva tem a finalidade de observar, re-
gistrar e analisar as ocorrências. Nesse tipo de pesquisa, 
não pode haver intervenção do pesquisador (26).

Quanto à transversalidade de um estudo, esta se carac-
teriza por ter todas as informações coletadas em um único 
momento, não necessitando, com isso, do acompanhamen-
to dos entrevistados em outros períodos (27).

Segundo Marconi e Lakatos (28), a pesquisa de campo 
caracteriza-se por utilizar investigações para a obtenção de 
informações que resolvam uma questão-problema, através 
da solução e comprovação da mesma.

Local da pesquisa

O estudo foi desenvolvido no município de Vitória 
da Conquista, localizado na região sudoeste do estado da 
Bahia. Conforme informações da Secretaria Municipal de 
Comunicação (Secom), Vitória da Conquista conta com 

quatro feiras livres, sendo elas: Ceasa, Feira coberta da Pa-
tagônia, Feira coberta do Alto Maron e Feira coberta do 
bairro Brasil. 

O local escolhido para a realização da presente pesquisa 
foi a feira livre coberta do bairro Brasil, na zona oeste do 
município. O referido campo de estudo foi escolhido de-
vido ao acesso facilitado aos pesquisadores e por se tratar 
de um bairro de extensa área territorial, que tem a atuação 
de uma parcela representativa do total de trabalhadores fei-
rantes do município.

De acordo com informações colhidas na Secom, a feira 
livre do bairro Brasil conta com 196 feirantes permissionários.

Sujeitos da pesquisa

A população do estudo foi composta por feirantes de 
ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos, cadastrados 
na feira livre do bairro Brasil da cidade de Vitória da Con-
quista e registrados na prefeitura do município.

Foram excluídos todos os feirantes que não se apre-
sentam regularmente cadastrados na prefeitura municipal e 
menores de 18 anos de idade.

Instrumento e técnica de coleta de dados

A presente pesquisa foi submetida à apreciação do Co-
mitê de Ética e Pesquisa (CEP) e aprovada pelo CEP, e a 
coleta de dados foi iniciada e realizada de forma individual 
em seu próprio local de trabalho.

Foi feita a leitura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) e, posteriormente, 
foram retiradas todas as possíveis dúvidas dos feirantes. 
Após a aceitação da participação da pesquisa, os mesmos 
foram convidados a assinarem o termo que garante o 
anonimato das informações coletadas. Para a coleta de 
dados, foi utilizado um questionário padronizado (Apên-
dice B). Tal instrumento de coleta foi composto pelas se-
guintes informações:

Características sociodemográficas: Sexo, idade, estado 
civil, se possui filhos, quantos filhos, grau de escolaridade.

Características comportamentais: Prática de atividade 
física, ingestão de bebidas alcoólicas e tabagismo. A prática 
de atividade física será avaliada pelo autorrelato através dos 
seguintes questionamentos: “O (A) Sr (a) pratica alguma 
atividade física?”; “Com que frequência da semana o (a) sr. 
(a) pratica atividade física?”; “Qual é a duração da prática 
de  atividade física que o (a) Sr.(a) pratica?”. A ingestão de 
bebidas alcoólicas será dividida em duas categorias: indiví-
duos que não bebem ou bebem 1 dia por semana e aqueles 
que bebem 2 ou mais dias por semana, tendo como refe-
rência temporal os últimos três meses. O tabagismo será 
avaliado através do questionamento “O (A) Sr.(a) tem ou 
teve o hábito de fumar?” As respostas serão classificadas 
em ex-fumante, nunca fumou e fuma atualmente.

Características de trabalho: Há quanto tempo trabalha 
como feirante, quantas horas por dia trabalha, quantas ho-
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ras semanais, qual o turno em que trabalha, se considera 
o trabalho exaustivo, se há pressão do tempo no trabalho 
da feira, se há exigência de produtividade, se sente cansaço 
no final do dia, se realiza pausas para o descanso, se possui 
local para o descanso.

Riscos ocupacionais: Se o trabalho o(a) expõe a algum 
dos fatores (exposição a infecções e doenças, exposição a 
perfuro-cortantes, falta de equipamento de segurança, ex-
posição a produtos químicos, iluminação deficiente, poeira, 
chuva, ruídos, fiação elétrica exposta, estresse físico).

Distúrbios osteomusculares: Serão avaliados através 
do questionário Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), 
e esse foi desenvolvido com a proposta de padronizar a 
mensuração de relato de sintomas osteomusculares e, as-
sim, facilitar a comparação dos resultados entre os estudos 
(29). Através desse questionário, é possível identificar sin-
tomas osteomusculares em diversas regiões anatômicas do 
corpo humano, tais como: região cervical, ombros, braços, 
cotovelo, antebraço, punho/mãos/dedos, região dorsal, 
região lombar, quadril/membros inferiores. Esse questio-
nário avalia qual desses segmentos corporais está ou foi 
afetado nos últimos 12 meses e nos últimos 7 dias, com 
manifestações de formigamento/dormência ou dor.

Para construção do banco de dados, todas as variáveis 
do questionário (questões) foram codificadas. A variável 
idade foi tricotomizada nas seguintes faixas etárias: 18-30 
anos; 31-60 anos e 61 anos ou mais. A situação conjugal 
foi categorizada em indivíduos com companheiro, que foi 
composto pelos profissionais casados e com união estável, 
e sem companheiro, pelos solteiros, divorciados/separa-
dos/desquitados e viúvos. 

Quanto às características profissionais, o tempo de tra-
balho nesta ocupação e a carga horária diária de trabalho 
foram tricotomizados de acordo com as respostas em: me-
nos de 1 ano, entre 1 ano e 3 anos e mais de 5 anos, e a 
carga horária diária de 1 a 5 horas, de 6 a 10 horas e de 11 
horas ou mais.

O autorrelato dos riscos do ambiente laboral foi cate-
gorizado de acordo com os riscos ocupacionais descritos 
na Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho (12) e regu-
lamentado pela NR nº 05, que classificam os riscos em cin-
co tipos: riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos 
e de acidente. 

Com isso, as variáveis foram agrupadas em químicos 
(produtos químicos), físicos (iluminação deficiente, chuva, 
ruído), biológicos (infecções e doenças), ergonômicos (es-
tresse físico) e de acidentes (perfuro-cortantes, fiação elé-
trica e falta de equipamentos de segurança). 

Análise dos dados

Os questionários foram codificados e, posteriormen-
te, tabulados em dupla digitação no programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS)® versão 21. No mesmo 
programa, foi realizada uma análise para verificação de 
inconsistências e correção dos erros encontrados. Para a 

análise estatística, foi feita a análise univariada de todas as 
informações coletadas, com análise descritiva dos resul-
tados (frequência absoluta e relativa, média aritmética e 
desvio-padrão).

Aspectos Éticos

A presente pesquisa encontra-se em conformidade 
com os procedimentos éticos previstos na Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a qual 
aborda normas regulamentadoras de pesquisa que envolve 
seres humanos. Dentre as exigências da resolução, encon-
tra-se a obrigatoriedade de esclarecimentos aos partici-
pantes, ou representantes deles, acerca dos procedimentos 
adotados durante a realização de toda a pesquisa e sobre os 
possíveis riscos e benefícios. 

Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) por meio da Plataforma Brasil e aprova-
da pelo CEP da Faculdade Independente do Nordeste 
(Fainor), através do protocolo 2.015.297. A partir da sua 
aprovação e aceitação dos voluntários, os mesmos serão 
convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), que oficializará a sua concordância e 
participação na pesquisa, tendo como garantia o anonima-
to das informações cedidas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta dos dados da presente pesquisa foi realizada no 
período de março a abril do ano de 2017. Dos 196 feirantes 
permissionários do bairro Brasil de Vitória da Conquista/
BA, 10 boxes foram excluídos da pesquisa por constitu-
írem estabelecimentos de serviços não característicos de 
feira livre, 5 estavam interditados no momento da coleta de 
dados e 40 boxes estavam fechados em dias e horários al-
ternados no período de 15 dias, e 25 feirantes proprietários 
de boxes se recusaram a participar da pesquisa, totalizando 
70 perdas. Foi observado, durante a coleta dos dados, que, 
dos 116 boxes restantes, 45 boxes pertenciam a feirantes 
com boxes múltiplos, ou seja, um mesmo feirante era pro-
prietário de dois, três até seis boxes da feira livre. Com isso, 
a população final do presente estudo constituiu-se de 71 
feirantes. O processo de seleção da amostra encontra-se 
descrito no diagrama de decisões (Figura 1).

A média de idade dos entrevistados foi de 49,46 ± 17,03 
anos (variando entre 19 e 90 anos). A maioria dos entrevis-
tados era do sexo masculino (50,7%), com idade entre 31 e 
60 anos (53,5%), com situação conjugal sem companheiro 
(53,5%), com filhos (67,6%), e grau de escolaridade com 
ensino fundamental completo (56,3%). Em relação às ca-
racterísticas comportamentais, 64,8% referiram não prati-
car atividade física, 77,5% não ingerem bebidas alcóolicas e 
85,9% relataram nunca ter fumado (Tabela 1).

Nota-se neste estudo que a profissão de feirante é pre-
dominantemente composta pelo sexo masculino, 50,7%. 
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Esses dados também foram encontrados no estudo de 
Rios e Nery (30), em que a maioria foi do sexo masculino 
(54,6%), em uma pesquisa feita com feirantes sobre a saú-
de e acidentes de trabalho.  

A faixa etária mais prevalente no presente estudo foi de 
31 a 60 anos. Por serem trabalhadores informais, permane-
cem ativos por mais tempo; já no estudo de Lima e Mota 
(31) com feirantes sobre fatores de risco e condições de 
saúde, foi encontrada uma faixa etária semelhante, na qual 
a maioria constava entre 40 e 59 anos. 

No que se refere ao grau de escolaridade, predominou 
o Ensino Fundamental completo. No estudo de Rocha et 
al. (2), dos feirantes entrevistados, também prevaleceu o 
Ensino Fundamental completo. 

Quanto ao uso de bebidas alcóolicas, a maioria dos en-
trevistados não ingere, 77,5%, e ao tabagismo, 85,9% não 
fumavam. No estudo de Mascarenhas (32), feito sobre a 
saúde mental de feirantes, foi constatado um índice seme-
lhante ao presente estudo, onde 89,7% dos trabalhadores 
não fumavam e 72,2% não ingeriam bebida alcoólica. 

Com relação às características profissionais, a maioria 
dos feirantes trabalha há mais de 5 anos na função (71,8%), 
no turno matutino e vespertino (91,5%), com carga horária 
de trabalho diária de 11 horas ou mais (47,9%).

A maior parte dos feirantes considera o trabalho mui-
to exaustivo (63,4%), relataram não se sentir pressionados 
pelo tempo (93,0%) e não sofrer exigência de produtivida-
de (94,4%), afirmaram se sentir cansados ao final do dia 
(70,4%), não realizavam pausa para o descanso (70,4%), a 
maior parte dos feirantes relatou não ter disponibilidade de 
local para o descanso (84,5%) (Tabela 2).

Foi observado que 71,8% dos feirantes do presente es-
tudo possuem mais de 5 anos no trabalho das feiras e que 
a carga horária dos mesmos é igual ou superior a 11 horas 
diárias, excedendo assim o limite permitido pelas leis traba-

lhistas, que determinam oito horas por dia e quarenta horas 
semanais. Foi encontrado um número similar no artigo so-
bre percepção dos feirantes sobre saúde de Silva, Amorim e 
Almeida (9), no qual o tempo de trabalho na feira varia de 1 a 
40 anos, com jornada de trabalho entre 5 e 12 horas por dia.

A grande maioria correspondente a 93% dos feirantes 
respondeu não sentir pressão do tempo, e 94,4% não ter 
exigência de produtividade. Relataram também não possuir 
local e pausas para descanso, 84,5% e 70,4%, respectiva-
mente. Em um estudo sobre aspectos psicossociais do tra-
balhador feirante de Mascarenhas (32), foram encontradas 
controvérsias, pois, em seus resultados, ficou evidenciado 
que 60,3% dos feirantes afirmaram sentir pressão de tempo 
e 61,4%, exigência de produtividade. Mas quanto ao local 
e às pausas para descanso, foram encontrados resultados 
similares, 66,5% relataram também não possuir. 

Foi constatado neste estudo que 76% (n=54) dos fei-
rantes entrevistados referiram estar expostos a algum tipo 
de risco ocupacional, sendo que 74,7% (n=53) afirmaram 
exposição a riscos de origem física, seguidos por 52,5% 

Variável n %
Sexo   

Masculino 36 50,7
Feminino 35 49,3

Idade   
18 a 30 anos 13 18,3
31 a 60 anos 38 53,5
61 anos ou mais 20 28,2

Situação conjugal   
Com companheiro(a) 33 46,5
Sem companheiro(a) 38 53,5

Possui filhos   
Sim 48 67,6
Não 23 32,4

Nível de escolaridade   
Ensino Fundamental Completo 40 56,3
Ensino Médio Completo 25 35,3
Ensino Superior 2 2,8
Outro 4 5,6

Prática de atividade física   
Sim 25 35,2
Não 46 64,8

Ingestão de bebida alcóolica   
Não ingere 55 77,5
Ingere 16 22,5

Uso de cigarro   
Nunca fumou 61 85,9
Ex-fumante 3 4,2
Fuma atualmente 7 9,9

Tabela 1. Características sociodemográficas e comportamentais dos 
feirantes residentes em um município do interior da Bahia . Vitória da 
Conquista, BA, Brasil, 2017

Figura 1. Diagrama de decisões do processo de inclusão dos feirantes 
no estudo, Vitória da Conquista/BA, Brasil, 2017
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boxes registrados
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1 salão de beleza

70 perdas

45 feirantes possuíam mais de um boxe
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(n=37) que disseram estar expostos aos riscos de acidente. 
Os riscos ocupacionais menos referidos entre os feirantes 
foram os de origem química (22,5%) (n=16) (Figura 2).

Com relação aos riscos ocupacionais, a maior parte dos 
entrevistados – 74,7% – respondeu estar exposto a riscos 
físicos, tais como ruído, calor, frio, pressão, umidade, vibra-
ção, chuva, entre outros. Sobre riscos químicos, foi encon-
trado o menor valor de queixas, onde evidenciou 22,5%. 
Houve resultados semelhantes no estudo sobre aspectos 
psicossociais do trabalhador feirante de Mascarenhas (32), 
onde 67,7% citaram calor insuportável e 70,5%, ruídos aci-
ma dos limites toleráveis. E os riscos químicos foram me-
nores como no presente estudo, sendo 39,3%. 

No âmbito físico, a prevalência global de distúrbios 
osteomusculares entre os feirantes nos últimos 12 meses 
foi de 56,4% (n= 40) e, nos últimos 7 dias, foi de 21,2% 
(n=15). Analisando a distribuição da sintomatologia dolo-
rosa dos sintomas referidos dos últimos 12 meses, entre 

as regiões anatômicas mais afetadas encontrou-se coluna 
lombar, com 36,6% (n=26) das queixas, seguida da coluna 
torácica com 32,4% (n=23), e tornozelo e pés com 21,1% 
(n=15). Dentre as menos acometidas estão o pescoço ou 
coluna cervical, com 2,8% (n=2) de prevalência, e cotove-
los com 7,0% (n=5).

Em relação aos últimos 7 dias, as maiores prevalências 
se assemelharam às referidas nos últimos 12 meses, sendo 
a coluna lombar com 15,5% (n=11) e coluna torácica com 
14,1 % (n=10). O pescoço ou coluna cervical foi a úni-
ca região anatômica que não foi referida como SO, sendo 
os cotovelos a região com menor prevalência com 1,4% 
(n=1), conforme demonstrado na Figura 3.

Quanto aos SO, foram evidenciados altos índices de 
dor em coluna lombar e torácica nos últimos 12 meses e 
nos últimos 7 dias, respectivamente. Foi presenciado que 

Variável n %
Tempo nesta ocupação   

Menos de 1 ano 07 9,9
Entre 1 e 3 anos 13 18,3
Mais de 5 anos 51 71,8

Carga Horária de trabalho diária   
1 a 5 horas 11 15,5
6 a 10 horas 26 36,6
11 horas ou mais 34 47,9

Turno de trabalho   
Matutino 04 5,6
Vespertino 02 2,8
Matutino e vespertino 65 91,5

Considera o trabalho exaustivo   
Sim 45 63,4
Não 26 36,6

Pressão do tempo   
Sim 05 7,0
Não 66 93,0

Exigência de produtividade   
Sim 04 5,6
Não 67 94,4

Cansaço no fim do dia   
Sim 50 70,4
Não 21 29,6

Realiza pausa para descanso   
Sim 21 29,6
Não 50 70,4

Possui local para descanso   
Sim 11 15,5
Não 60 84,5

Tabela 2. Características profissionais dos feirantes residentes em um 
município do interior da Bahia. Vitória da Conquista, BA, Brasil, 2017

Figura 2. Riscos ocupacionais entre os feirantes. Vitória da Conquista/
BA, Brasil, 2017

22,5%

74,7%

45,0%

46,5%

52,5%

Riscos ocupacionais

Químicos

Físicos

Biológicos

Ergonômicos

De acidentes

Prevalência de SO

Pes
co

ço

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Ombro
s

Coto
ve

los

Part
e s

up
eri

or 

da
s c

os
tas

Part
e i

nfe
rio

r 

da
s c

os
tas

Pun
ho

s e
 m

ão
s

Qua
dri

l e
 co

xa
s

Jo
elh

os

To
rno

ze
los

 e 
pé

s

12 meses

7 dias

2,8%
0%

12,7%

32,4%

36,6%

15,5%

8,5% 8,5%

2,8%

16,9%

11,3% 11,3%

21,1%

14,1%

7,0%

1,4%

5,6%

Figura 3. Distribuição dos sintomas osteomusculares por região ana-
tômica entre os feirantes nos últimos 12 meses. Vitória da Conquista/
BA, Brasil, 2017



120

RISCOS OCUPACIONAIS E SINTOMAS OSTEOMUSCULARES EM FEIRANTES DE UM MUNICÍPIO BAIANO   Galvão et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (2): 113-123, abr.-jun. 2019

as articulações mais acometidas por dores foram as que 
mais sofrem sobrecargas, como coluna lombar, torácica e 
articulações de tornozelo e pés. 

A alta prevalência de SO nos feirantes tem relação com 
a forma de execução do trabalho, onde há muita sobre-
carga, pois, na maioria das vezes, o trabalho é manual e 
sem qualquer adequação postural, o que pode ocasionar 
esses sintomas, principalmente lombares devido a pesos 
carregados e elevados sem alinhamento corporal, posturas 
inadequadas, em que foi presenciado uso de bancos sem 
encostos e cadeiras não adequadas.

No estudo de Ferreira et al. (33), a sintomatologia en-
contrada em seu artigo sobre a qualidade de vida em fei-
rantes constatou resultados similares ao do presente estu-
do, em que a maior prevalência de SO foi em regiões das 
pernas e na coluna lombar. Também foram encontrados 
resultados semelhantes no estudo de Palencia et al. (34), o 
qual teve maior predomínio de dores em coluna e pernas.

Diante do exposto, torna-se importante ressaltar a limi-
tação de comparações entre os achados deste estudo com 
os dados disponíveis na literatura, devido à carência de pes-
quisas com trabalhadores feirantes. 

CONCLUSÃO

Os resultados encontrados no presente estudo apon-
taram um perfil sociodemográfico em que a maioria dos 
trabalhadores feirantes foi do sexo masculino, com faixa 
etária entre 31 e 60 anos, com Ensino Fundamental com-
pleto. Sobre as características comportamentais, houve 
predomínio de não ingestão de bebidas alcoólicas e, quanto 
ao cigarro, a maioria autodeclarou nunca ter fumado. 

Dentre os resultados mais relevantes sobre característi-
cas profissionais dos feirantes, foi verificado que a maioria 
trabalha há mais de 5 anos (71,8%), com carga horária ele-
vada de mais de 11 horas por dia (47,95), em que grande 
parte se sente cansado no fim do dia (70,4%) e considera o 
trabalho exaustivo (63,4%), onde os mesmos relataram não 
realizar pausas para descanso (70,4%).

As condições de trabalho dos feirantes demonstraram 
elevadas exposições a riscos ocupacionais, em que os maio-
res deles foram físicos (74,7%), seguido dos riscos de aciden-
tes (52,5%), sendo que os menores índices ficaram com os 
riscos químicos (22,5%). Todos os feirantes relataram estar 
expostos a algum risco ocupacional, podendo assim prejudi-
car de alguma forma sua saúde ou lhes causar danos físicos.

A prevalência de SO nesta população foi elevada nos 
últimos 12 meses, sendo que a mais relatada foi a colu-
na lombar (36,6%), seguido de coluna torácica (32,4%) e 
tornozelo e pés (21,1%), onde os menores índices ficaram 
com pescoço (2,8%), seguido de cotovelo (7,0%). Com re-
lação aos últimos 7 dias, houve resultados semelhantes, em 
que a coluna lombar teve mais queixas (15,5%), seguido de 
coluna torácica (14,1%); os menores foram pescoço, que 
não teve queixas (0,0%), seguido de cotovelo (1,4%).

Dessa maneira, foram identificados vários riscos à saú-
de dos feirantes entrevistados, altos índices de SO que po-
dem prejudicar suas atividades laborais e de vida diária. De-
vido a isso, evidencia-se a importância de políticas públicas 
de atenção à saúde desse trabalhador para que possam ser 
minimizadas as queixas. Sugere-se que os feirantes façam 
pausas para descanso, e tenham orientações quanto à pos-
tura e à ergonomia. 

Com isso, sugerimos mais pesquisas baseadas em evi-
dências nesta área para melhores discussões sobre possí-
veis fatores que influenciem a saúde e minimizem os riscos 
ocupacionais e sintomas osteomusculares nesta população.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE - FAINOR
Credenciada pela Portaria MEC nº 1.393, de 04 de julho de 2001

Publicado no DOU de 09 de julho de 2001

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Prezado (a) Senhor (a), sou Suelen Silva dos Anjos e Andréia Pires Nascimento e estou realizando juntamente com Jéssica Meira Mendes, o estudo sobre 

Riscos ocupacionais e sintomas osteomusculares em feirantes de um município baiano.
O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), desta pesquisa. Para participar deste estudo o Sr. (a) não terá nenhum custo, também 

não receberá qualquer vantagem financeira. Suas dúvidas referentes a esta Pesquisa serão esclarecidas e estará livre para participar ou recusar-se a participar. 
Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 
qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelos pesquisadores, que tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não serão liberados sem a sua 
permissão. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores.

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais de mesmo teor, sendo que uma será arquivada pelo pesquisadores responsá-
veis, e a outra será fornecida ao senhor. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período 
de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a Resolução 
Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos.

A Pesquisa tem por objetivo: Avaliar os riscos ocupacionais e os sintomas osteomusculares de feirantes de um município baiano. Como instrumento 
para coleta dos dados da pesquisa será utilizado um questionário contendo as seguintes informações: Características sociodemográficas, comportamentais, 
características de trabalho, riscos ocupacionais e o questionário para averiguar distúrbios osteomusculares (Nordic Musculoskeletal Questionnaire).

Considerando que toda pesquisa oferecer RISCOS e BENEFÍCIOS, nesta pesquisa os mesmo pode ser avaliado como:
RISCOS: A presente pesquisa tem seus riscos ainda que sejam mínimos, como decepções, constrangimento ou desconforto no decorrer da coleta de 

dados. Na tentativa de amenizar tais riscos, faz-se necessária muita cautela ao abordar os participantes dando-lhes todas as explicações necessárias. Será 
comunicado de forma clara aos participantes que poderão abandonar a pesquisa a qualquer momento, caso sintam-se prejudicados de alguma forma, sem 
prejuízo nenhum. (Resolução 466/2012). BENEFÍCIOS: Espera-se que os resultados evidenciados possam contribuir com o meio científico, além de 
ampliar a visão da sociedade, dos profissionais de saúde e dos pesquisadores da área, em relação aos riscos ocupacionais e suas consequências para a saúde 
dos feirantes.

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO (A)
Eu, ______________________________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado Riscos ocu-

pacionais e sintomas osteomusculares em feirantes de um município baiano, e fui devidamente informada e esclarecida pelas pesquisadoras Suelen Silva 
dos Anjos e Andréia Pires Nascimento sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 
minha participação e que a pesquisa é orientado pela professora Jéssica Meira Mendes, a quem poderei consultar a qualquer momento que julgar necessário.

Afirmo que fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos deste estudo e que compreendo ser o sujeito da referida pesquisa, que irei partici-
par da mesma por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus em troca, e com a finalidade exclusiva de colaborar 
para as conclusões acadêmicas e científicas da mesma. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos.

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de questionário contendo as seguintes informações: Características sociodemográficas, compor-
tamentais, característica do trabalho, riscos ocupacionais e o questionário para averiguar distúrbios osteomusculares (Nordic Musculoskeletal Questionnaire).

O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) pesquisador (a) e/ou orientador(a). Os resultados gerais obtidos nesta pesquisa serão 
utilizados apenas para alcançar os objetivos propostos.

Por este meio, AUTORIZO o uso dos meus dados neste Projeto de Pesquisa.

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO
Eu, ______________________________________________________,abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e 

de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar deste estudo como 
voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que 
isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento) e que se houver necessidade, as despesas para a minha 
participação serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores.

Assinatura do Participante Impressão Datiloscópica

Jéssica Meira Mendes 
Colegiado do Curso de Fisioterapia – FTC 

TEL.(77) 991991380 
E-MAIL. jmmendesfisio@gmail.com

Andréia Pires Nascimento 
Colegiado do Curso de Fisioterapia - FTC 

TEL.(77) 988146465 
E-MAIL. nascimentoftcpires@gmail.com

Suelen Silva dos Anjos 
Colegiado do Curso de Fisioterapia - FTC 

TEL.(77)988540504 
E-MAIL. suelemannjos@hotmail.com

ENDEREÇO INSTITUCIONAL DOS PESQUISADORES: 
Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC 

Rua Ubaldino Figueira, 200 – Recreio 
Vitória da Conquista - BA CEP: 45020 - 510 

Telefone: (77) 3281 - 8000

ENDEREÇO DO COMITÊ DE ÉTICA: 
Av. São Luiz, n° 31 – Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa Extensão 

2º Andar. Vitória da Conquista - BA CEP: 45055-080 
Telefone: (77) 3161-1071 

E-mail: cep@fainor.com.br
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS-FTC
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC

Características Sociodemográficas:
Sexo: F (   ) M (   )          Idade: ______
Estado civil:  Solteiro (a) (   )   Casado(a) (   )   Viúvo(a) (   )   

Divorciado (a) (   )
Filhos: 0 (   )   1 à 2 (   ) 3 à 4 (   )   5 ou mais (   )
Grau de escolaridade:  Ensino Fundamental (   )   Ensino médio (   )    

Ensino Superior (   )   Outros (   )

Características comportamentais:
1.  Pratica alguma atividade física? Com que frequência?  

Não (   )   2 vezes (   )   3 vezes (   )   4 vezes (   )   5 vezes (   )  
6 vezes (   )   Todos os dias (   )

2.  Qual é a duração da prática de atividade física?  
30 minutos (   )   1 hora (   )   2 horas (   )   Mais de 2 horas (   )

3.  A ingestão de bebidas alcoólicas nos últimos três meses: 
Nunca (   )   1 dia por semana (   )   2 ou mais dias por semana (   )

4.  O tabagismo: Tem ou teve o hábito de fumar? 
Ex-fumante (   )   Nunca fumou (   )   Fuma atualmente (   )

Características de trabalho
1.  Há quanto tempo trabalha como feirante? ____ anos ___ meses
2.  Trabalha quantas horas por dia? ________ horas

3.  Qual o turno em que trabalha?  
Matutino (   )   Vespertino (   )   Noturno (   )

4.  Considera o trabalho exaustivo? Sim (   )   Não (   )
5.  Há pressão do tempo no trabalho da feira? Sim (   )   Não (   )
6.  Há exigência de produtividade? Sim (   )   Não (   )
7.  Se sente cansaço no final do dia? Sim (   )   Não (   )
8.  Realiza pausas para o descanso? Sim (   )   Não (   )
9.  Possui local para o descanso? Sim (   )   Não (   )

Riscos ocupacionais:
O trabalho o(a) expõe a fatores como:
1.  Exposição a infecções e doenças: Sim (   )   Não (   )
2.  Exposição à perfuro-cortantes: Sim (   )   Não (   )
3.  Falta de equipamento de segurança: Sim (   )   Não (   )
4.  Exposição a produtos químicos: Sim (   )   Não (   )
5.  Iluminação deficiente: Sim (   )   Não (   )
6.  Chuva, ruídos: Sim (   )   Não (   )
7.  Fiação elétrica exposta: Sim (   )   Não (   )
8.  Estresse físico: Sim (   )   Não (   )

QUESTIONÁRIO NÓRDICO DE SINTOMAS OSTEOMUSCULARES

Nos últimos 12 
meses, você tece 
problemas (como 

dor, formigamento/
dormência) em:

Nos últimos 12 meses, 
você foi impedido(a) de 
realizar atividades nor-

mais (por exemplo: traba-
lho, atividades domésti-
cas e de lazer) por causa 

desse problema em:

Nos últimos 12 meses, 
você consultou algum 
profissional da área 
da saúde (médico, 

fisioterapeuta), por causa 
dessa condição em:

Nos últimos 7 dias, 
você teve algum 
problema em:

1. Pescoço  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não

2. Ombros  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não

3. Parte superior das costas  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não

4. Cotovelos  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não

5. Parte inferior das costas  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não

6. Punhos/Mãos  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não

7. Quadril/Coxas  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não

8. Joelhos  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não

9. Tornozelos/Pés  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não  Sim        Não

Obrigada pela sua colaboração e atenção!
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ARTIGO ORIGINAL

INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial é uma síndrome de origem mul-
tifatorial, sendo um dos maiores problemas na área da 
saúde pública e tem sido reconhecida como grave fator 
de risco para as doenças cardiovasculares. É conceituada 
como uma doença sistêmica, que envolve alterações nas 
estruturas das artérias e do miocárdio associada à disfun-

Quanto vale uma pitada de sal?

Jerri Estevan Vacaro1, Graziela Dal Castel Plocarski2, Marilin Rose Farias2, Andreza Riane de Araujo Machado2

1 Mestre. Professor de Patologia na Cesuca – Faculdade Inedi.
2 Graduanda de Enfermagem.

ção endotelial e constrição e remodelamento da muscula-
tura lisa vascular (1).

A linha demarcatória que define hipertensão arterial 
sistêmica, segundo as diretrizes brasileiras de hiperten-
são atualmente, define a PAS (pressão arterial sistêmi-
ca) 140 mmhg de pressão sistólica e pressão arterial 
diastólica de 90 mmhg em medidas de consultório.  
O diagnóstico deve sempre ser validado por medidas 

RESUMO

Introdução: O sal é um alimento mundialmente usado na alimentação e considerado um vilão quando inadequadamente usado.  
O objetivo do trabalho é saber o que os alunos de Enfermagem do Cesuca consideram como quantidade a medida "pitada de sal" 
e relacionar com o consumo diário. Métodos: Um estudo quantitativo, realizado por coletas de pitadas de sal de 170 alunos, entre 
homens e mulheres de um total de (182) alunos do semestre de 2017-1 do curso de Enfermagem do Complexo de Ensino Superior 
de Cachoeirinha – Cesuca Faculdade Inedi, situada no Rio Grande do Sul, e então analisadas e pesadas em uma balança de alta sensi-
bilidade. Resultados: Foram coletadas 170 amostras de pitadas de sal, obtendo um total de 239,5g de sal, podendo-se obter através 
desse valor uma média total de 1,40g. Nas 150 amostras de mulheres (88,23%), temos 203,6g, tendo uma média de 1,35g, moda de 
0,9g e mediana de 1,05g de sal por mulher. Das 20 amostras de homens (11,76%), um total de 35,9g, obtendo uma média de 1,79g, 
moda de 0,95g e mediana de 1,65g de sal por homem. Conclusão: Podemos deduzir que o consumo de sal fica acima do preconizado 
pela Organização Mundial de Saúde, já que a média da quantidade de sal em uma pitada ficou acima do esperado.

UNITERMOS: Hipertensão Arterial, Sal, Alimentação.

ABSTRACT

Introduction: Salt is consumed worldwide in feeding and considered a villain when improperly used. The aim of  the study is to know what CESUCA 
nursing students consider as quantity the measure “a pinch of  salt” and to relate it to daily consumption. Methods: A quantitative survey was carried out 
through the collection of  salt samples from 170 male and female students of  a total of  182 students of  the 2017-1 semester of  the undergraduate nursing 
course at Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha (CESUCA), INEDI Faculty, located in Rio Grande do Sul, and then analyzed and weighed 
in high sensitivity scales. Results: 170 samples of  salt pinches were collected, obtaining a total of  239.5g of  salt, which resulted in a total mean of  1.40 
g. In the 150 samples of  women (88.23%), the total was 203.6g, with a mean of  1.35g, mode of  0.9g, and median of  1.05 grams of  salt per woman.  
Of  the 20 samples of  men (11.76%), the total was 35.9g, with a mean of  1.79g, mode of  0.95 g, and median of  1.65 g of  salt per man. Conclusion: 
We can infer that the consumption of  salt is higher than that recommended by the World Health Organization because the mean amount of  salt in a pinch 
was higher than expected.

KEYWORDS: Blood Pressure, Salt, Feeding.

How much is a pinch of  salt worth?
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repetidas, em condições ideais, em pelo menos três 
ocasiões (2).

Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos úl-
timos 20 anos apontaram uma prevalência de HAS acima 
de 30%. Considerando-se valores de PA ≥ 140/90 mmHg, 
22 estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 43,9% 
(média de 32,5%), com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 
75% acima de 70 anos (3).

Conforme as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 
(4), existem vários fatores de risco para a doença: idade, 
gênero, etnia, peso, dieta e ingestão de álcool, sedenta-
rismo, fatores socioeconômicos, genéticos, entre outros.  
A ingestão de sal tem sido relacionada com hipertensão 
arterial, e a população brasileira apresenta um padrão ali-
mentar rico em sal, açúcar e gorduras. Em contrapartida, 
em populações com dieta pobre em sal como a dos índios 
brasileiros ianomâmi, não foram encontrados casos de 
HAS. Por outro lado, o efeito hipotensor da restrição de 
sódio tem sido documentado (5).

Permanece ainda hoje por determinar quais são os me-
canismos pelos quais a ingestão salina se associa a aumento 
do risco cardiovascular. Para além da elevação da pressão, 
o excesso da ingesta de sal tem sido associado, de forma 
independente da subida tensional, ao desenvolvimento de 
lesão de órgãos-alvo cardiovasculares e, particularmente, 
ao aumento da massa ventricular, à ocorrência de doença 
cerebrovascular e, mais recentemente, ao aumento da rigi-
dez arterial (6,7).

O sal é onipresente em alimentos e seu consumo em 
grande quantidade é generalizado. Durante milhares de 
anos, o sal foi necessário como um conservante de alimen-
tos, tanto que neolíticos 6000 anos AC, na cidade de Sal-
zburg, construíram uma economia próspera na produção 
de sal (8).

Polônia et al (9) concluíram em seus estudos que o au-
mento da ingesta salina, comprovada pela excreção urinária 
de sódio, apresentou uma relação estreita, consistente e pro-
porcional com os níveis elevados da pressão arterial e uma 
relação independente com o aumento da rigidez aórtica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o 
uso diário, para adultos, de no máximo 5 g de sal (equiva-
lentes a 2000mg de sódio). Para crianças e adolescentes, 
os limites máximos de consumo de sal são ainda menores, 
visto serem uma população mais vulnerável. A redução do 
consumo de sal nessas faixas etárias precoces representa 
melhoria da saúde cardíaca na vida adulta (10).

Em um estudo sobre o consumo de sal e alimentos ri-
cos em sódio realizado em escolares mostrou que o con-
sumo de sal era acima da recomendação = 7,66 gramas de 
sal por dia. Além disso, esse estudo mostrou uma relação 
direta entre consumo excessivo de sal e o aumento da pres-
são arterial sistólica (11).

A principal fonte de sódio na alimentação é o sal co-
mum (40% de sódio), que é empregado rotineiramente 
na cozinha, no processamento dos alimentos e à mesa.  
O sal é muito utilizado na conservação de alimentos. As-

sim, alimentos industrializados, como temperos prontos, 
enlatados, embutidos, queijos e salgadinhos, contêm gran-
de quantidade de sal (12).

De acordo com as Pesquisas Nacionais de Saúde (PNS), 
em que foram coletados dados de consumo diário de sal 
pelos brasileiros, podemos perceber um aumento significa-
tivo na ingesta salina da população. No estudo da PNS de 
2002-2003, foi constatado que a população brasileira estava 
ingerindo cerca de 4,5g de sódio por pessoa por dia (13). 
No estudo da PNS de 2008-2009, houve um aumento: a 
média de consumo de sódio por pessoa por dia foi de 4,7g 
(13). Já em um estudo de pesquisa de consumo autorrefe-
rido de sal entre os brasileiros adultos do ano de 2013, foi 
encontrada uma média significativa, variante entre 9 e 12g/
pessoa/dia (14).

Dada a importância do sal como fator colaborador na 
doença hipertensiva e que o sal é mundialmente usado, este 
estudo tem uma relevância de destaque, já que, na cozinha, 
uma das práticas muito usada é medir o sal através da me-
dida “pitada”.

OBJETIVO 

Determinar a medida considerada “pitada de sal” entre 
os alunos do curso de Enfermagem da Cesuca – Faculdade 
Inedi.

MÉTODOS

Estudo realizado com base em coleta de sal comum do 
tipo I moído (OMS) dos alunos do curso de Bacharelado em 
Enfermagem do Complexo de Ensino Superior de Cacho-
eirinha – Cesuca Faculdade Inedi. Este artigo é de cunho 
quantitativo. A coleta foi feita em 170 alunos da instituição, 
sendo estes compostos de 20 homens e 150 mulheres.

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesqui-
sa sob CAAE 61319816400005665.

Para o cálculo do tamanho da amostra, foram usados o 
desvio-padrão da variável, uma margem de erro de 5% e o 
intervalo de confiança de 95%. 

O método se deu por meio de utilização de sacos plás-
ticos de peso irrelevante para o resultado do estudo. Foi 
passado em cada sala de aula, explicando-se o propósito 
do estudo e coletada individualmente uma amostra do que 
seria “uma pitada de sal” para cada pessoa. O material cole-
tado era despejado nos sacos plásticos, os quais eram veda-
dos com um nó e diferenciados por marcação se feminino 
ou masculino.

Após coletadas todas as amostras necessárias, foram 
encaminhadas para o laboratório da instituição a fim de 
serem pesadas em uma balança pesadora digital de mesa da 
marca Urano, modelo de precisão UC 5 5000g / LG.

Com os resultados da pesagem, foram elaborados cálcu-
lo de média, margem de erro da balança e porcentagem para 
apresentar os resultados de forma clara, detalhada e objetiva.
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RESULTADOS

Foram coletadas 170 amostras de pitadas de sal, obten-
do um total de 239,5g de sal. Pode-se obter através desse 
valor uma média total de 1,40g, moda de 0,9g e a mediana 
de 1,1g de sal, considerando uma margem de imprecisão 
da balança de 4,5% do valor para mais ou para menos. Nas 
150 amostras de mulheres (88,23%), temos 203,6g, tendo 
uma média de 1,35g, moda de 0,9 e a mediana de 1,05 de 
sal por mulher, considerando a margem de imprecisão da 
balança de 4,5% para mais ou para menos.  Das 20 amos-
tras de homens (11,76%), um total de 35,9g, obtendo-se 
uma média de 1,79g, moda de 0,95g e uma mediana de 
1,65g de sal por homem, considerando-se a margem de 
imprecisão da balança de 4,5% para mais ou para menos.

Das 170 amostras, 133 (78,23%) pitadas de sal, ao re-
sultado da pesagem, estavam com valor abaixo de 2,4g de 
sal; 37 (21,76%) pitadas de sal, ao resultado da pesagem, 
estavam com valores iguais ou maiores que 2,4g de sal; e 
das 37 coletas de pitadas de sal, 21 (56,75%) obtiveram um 
resultado maior ou igual a 3g de sal, representando 12,35% 
do valor total das amostras.

DISCUSSÃO

O sal é um tempero onipresente e realça o sabor dos 
alimentos. Todos sabemos que os hospitais, locais de trata-
mentos diversos, são mundialmente conhecidos como um 
lugar de comida sem gosto. Essa fama está principalmente 
relacionada à baixa quantidade de sal usada, devidamente 
recomendada por nutricionistas e médicos. 

Com base na composição química dos alimentos, sa-
bemos que os lanches, muito frequentemente consumidos 
no dia a dia, são ricos em sódio. Uma porção de 160 g de 
batatas fritas e uma fatia de pizza de calabresa têm, respec-
tivamente, 446 mg e 685,85 mg de sódio (15). Sabemos 
que essa pode ser apenas uma refeição de parte do dia, 
podemos tomar como referência o consumo diário de sal.

O alto consumo de sal, atualmente, é utilizado como 
preditor de doenças cardiovasculares. Em países ociden-
tais, esse consumo é elevado, não só na preparação como 
também na conservação de alimentos, além da grande 
utilização de outras substâncias, como o glutamato mo-
nossódico. Esse condimento parece ter grande aceitação 
entre os mais jovens e tornou-se indispensável na alimen-
tação à base de massas. Apesar de poucos estudos sobre 
a mudança de padrões alimentares no Brasil, o estudo de 
Barreto & Cyrillo (16), na cidade de São Paulo, mostrou 
uma diminuição de 35% nos gastos domésticos com hor-
taliças e frutas no orçamento familiar. Situação inversa 
foi encontrada nos gastos com alimentos industrializados. 
Essa modificação parece não estar somente relacionada 
aos preços do mercado, mas também ao marketing e à 
própria dinâmica de vida, os quais exercem papel impor-
tante nas decisões de consumo.

Com os resultados desta pesquisa, a preocupação com 
o consumo elevado de sal se tornou ainda maior, devido à 
quantidade exacerbada em singelas “pitadas de sal” coleta-
das. A principal busca por melhoria desse quadro atual se 
dá através de prevenção, conscientização e metas governa-
mentais. Conforme relatado no artigo de Oliveira et al (14) 
de 2015, o Plano Global de Enfrentamento das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) estabeleceu uma 
meta de redução da HA em 25% entre 2015 e 2025.

No Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamen-
to das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 
2011-2022, foram definidas diversas medidas de promoção 
da saúde e de atenção relacionadas à Hipertensão Arterial, 
como, por exemplo, acordos com a indústria alimentícia para 
redução do teor de sódio em alimentos processados (14).

Está descrito que a abolição diária na dieta de 10g a 
5g desse mineral reduz, respectivamente, a pressão arterial 
em 5/3 mmHg, sendo esse efeito maior em pessoas idosas 
e em indivíduos em estágio inicial de elevação dos níveis 
tensionais (17). 

CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica a preocupação do consumo 
diário de sal partindo do princípio que uma pitada, muito 
usada em receitas, quando deveria seria apenas uma quantia 
de sal desprezível, de fato não o é.

Através do presente estudo, verificou-se que, além da 
redução do consumo de sódio, é importante uma campa-
nha clara para a população das recomendações diárias de 
sal. Torna-se importante que os alimentos apresentem de 
forma visível e clara a quantia de sal que apresentam. Algu-
mas vezes, essas informações são disponíveis, mas a rotina 
e o ritmo da vida urbana interferem nas escolhas e nos 
hábitos alimentares das pessoas, que optam por um tipo de 
alimento prático e saboroso.
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ARTIGO ORIGINAL

INTRODUÇÃO 

Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde – 
OPAS e a Organização Mundial da Saúde – OMS (1), a 
obesidade infantil apresenta dimensões epidêmicas. No 
mundo, existem ao menos 41 milhões de crianças obesas 
ou com sobrepeso com idade abaixo de cinco anos, sen-

Prevalência de excesso de peso em escolares de 11 a 14 anos da 
rede municipal de ensino da cidade de São Marcos/RS
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do que o maior aumento é proveniente de países de ren-
da baixa e média. De acordo com o relatório da OMS de 
2014, muitas crianças estão crescendo hoje em ambientes 
que incentivam o ganho de peso e a obesidade. Em função 
da globalização e urbanização, a exposição a ambientes in-
salubres está aumentando em países de alta, média e baixa 
renda e em todos os grupos socioeconômicos. A obesidade 

RESUMO

Objetivo: Verificar a prevalência de excesso de peso em alunos de 11 a 14 anos das escolas públicas de São Marcos/RS. Métodos: 
Estudo epidemiológico transversal, que utilizou como instrumento para coleta um questionário autoaplicável (EAT 26) para avaliar 
os sintomas de transtornos alimentares (TA), insatisfação com a imagem corporal (Escala de nove silhuetas), índice de massa corporal 
(IMC), sexo e idade. Resultados: Foi constatado que 29,7% dos avaliados estão insatisfeitos com a sua imagem corporal, indicando 
triplo de risco para algum transtorno. Em relação ao estado nutricional, 58 adolescentes do sexo feminino apresentaram excesso de 
peso (21,4%). Conclusão: Este estudo é o primeiro realizado na cidade de São Marcos avaliando questões relacionadas à saúde de 
escolares. Conclui-se que as prevalências de sintomas para TA, insatisfação com a imagem corporal e excesso de peso são relevantes 
e devem servir de alerta para profissionais da saúde.

UNITERMOS: Imagem Corporal, Transtornos Alimentares, Obesidade, Adolescentes.

ABSTRACT

Aim: To determine the prevalence of  overweight in 11-14-year-old students of  public schools in São Marcos, RS. Method: A cross-sectional epidemio-
logical study was carried out using a self-administered questionnaire (EAT 26) to evaluate symptoms of  eating disorders (ED), body image dissatisfaction 
(nine silhouettes scale), body mass index (BMI), sex and age. Results: It was found that 29.7% of  the participants were dissatisfied with their body image, 
indicating a triple risk for some disorder. Regarding nutritional status, 58 female adolescents were overweight (21.4%). Conclusion: This is the first study 
carried out in the city of  São Marcos to evaluate schoolchildren health-related issues. It was concluded that the prevalence of  ED symptoms, dissatisfaction 
with body image, and overweight are relevant and should serve as a warning for health professionals.

KEYWORDS: Body Image, Eating Disorders, Obesity, Adolescents.

Prevalence of  overweight in 11-14-year-old students of   
the municipal school network of  São Marcos, RS
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em crianças, segundo a OMS de 2014, está crescendo cada 
vez mais no Brasil e no mundo por questões relacionadas 
ao aumento de ingestão de alimentos industrializados, à 
tecnologia avançada e até mesmo à criminalidade, o que 
impede a criança de sair para brincar e se relacionar com 
outras crianças, acarretando em doenças de modo geral (1). 

Com base em estudos analisados, podemos verificar 
a grande preocupação com a faixa etária das crianças que 
estão apresentando excesso de peso nas idades escolares, 
devido aos maus hábitos alimentares e à falta de exercícios 
físicos (2,3,4,5).

Williams (6) afirma que a “obsessão com peso corpo-
ral baixo pode provocar diferentes transtornos alimenta-
res, que podem transformar-se em problemas graves de 
saúde”. Kakeshita e Almeida (7) confirmam que os meios 
de comunicação projetam uma influência negativa na po-
pulação, demonstrando um ideal de beleza prescrito pela 
sociedade atual, que é muito diferente do somatotipo da 
população em grande massa. Assim, isso se torna deter-
minante para desencadear as distorções e os distúrbios ali-
mentares, como anorexia nervosa e bulimia, subjetivos da 
imagem corporal. 

A anorexia, normalmente, se desenvolve na adolescên-
cia e principalmente em mulheres. Campanha e Tavares ex-
plicam que “na anorexia nervosa o não comer, a queima de 
reservas, o quase não ter mais corpo é o que trazem satisfa-
ção” (8). Essa questão é complementada por Williams (6), 
ao mencionar que “os anoréxicos possuem características 
que indicam distúrbios de personalidade compulsiva”, fa-
zendo com que sejam caracterizados pelo perfeccionismo, 
sentimento de dúvida, teimosia, entre outros. Já na bulimia, 
“o indivíduo bulímico ingere repetidas vezes grandes quan-
tidades de alimentos dentro de um período de tempo de 
cerca de duas horas, seguindo-se a essa fase o vômito au-
toinduzido e outras medidas para evitar o ganho de peso” 
(6). Desta forma, a pessoa se alimenta e, após, faz a elimi-
nação do que foi ingerido. Para Balata et al. (9), a bulimia é 
considerada “um tipo de transtorno alimentar específico, 
invariavelmente crônico, tendo início, normalmente, no fi-
nal da adolescência”. 

Assim, este estudo tem como principal objetivo: verifi-
car a prevalência de excesso de peso em alunos de 11 a 14 
anos das escolas públicas de São Marcos/RS. 

MÉTODOS 

A análise enquadra-se em uma pesquisa maior, deno-
minada “Obesidade, insatisfação com a imagem corporal 
e sintomas para transtornos alimentares em uma coorte de 
escolares na Serra Gaúcha”, na qual foram avaliados es-
colares da cidade de Caxias do Sul, Esmeralda, Bom Je-
sus, Campestre da Serra, São Pedro da Serra, Farroupilha, 
Bento Gonçalves, Nova Bassano e Nova Petrópolis, tendo 
sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCS-
PA com número de parecer 1312/11 e cadastro 741/11. 

O presente estudo avaliou a cidade de São Marcos, no Rio 
Grande do Sul, observando-se o mesmo desenho do estu-
do citado anteriormente, tendo sido aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade de Caxias do Sul, 
sob o parecer de número 1.210.780/2016.

A cidade de São Marcos localiza-se na encosta superior 
do Nordeste, com distância de 155 km da Capital e 36 km de 
Caxias do Sul. Tem como área da unidade territorial 256.252 
km² (dados de 2015) (10) e possui 21.286 habitantes (11).

Apresenta-se aqui um estudo epidemiológico trans-
versal, com os seguintes critérios de inclusão: idade dos 
escolares entre 11 e 14 anos; não apresentar complica-
ções que impeçam a prática de atividades físicas regulares; 
voluntariedade; apresentação do Termo de Assentimento 
Livre e Esclarecido (TALE), assinado pelos participantes 
menores da pesquisa, e do Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido (TCLE), assinado pelos pais e/ou res-
ponsáveis legais. 

Os escolares foram avaliados nos meses de setembro a 
dezembro de 2016. Como instrumentos para a coleta, uti-
lizou-se um questionário autoaplicável para avaliar os sin-
tomas de transtornos alimentares (TA); insatisfação com a 
imagem corporal, teste de atitudes alimentares (EAT26), 
sexo e idade.

Os pesquisadores fizeram a avaliação dos participan-
tes na própria escola em que estudam, em horário de aula. 
Os autores realizaram o estudo-piloto com 15 escolares, 
os quais não entraram na amostra final do estudo maior. 
Esse procedimento avaliou o entendimento por parte dos 
participantes da pesquisa, dos instrumentos utilizados para 
coleta de dados, não apresentando nenhum problema com 
a sua realização. 

Na avaliação da insatisfação com a imagem corporal 
(IC), foi utilizada a escala de nove silhuetas, na qual, segun-
do Pereira et al. (2009, p. 256), “o indivíduo escolhe o nú-
mero da silhueta que considera semelhante à sua aparência 
corporal, e também o número da silhueta que acredita ser 
mais condizente à sua aparência corporal”. Assim, avalia-se  
a satisfação corporal e, conforme os referidos autores, sub-
trai-se a aparência corporal real da aparência corporal ideal, 
podendo esse número variar de -8 a +8. Se essa variação 
for igual a zero, o indivíduo é classificado como satisfeito 
com sua aparência e, se diferente de zero, classifica-se como 
insatisfeito. Caso a diferença for positiva, considera-se  
uma insatisfação pelo excesso de peso e, quando negativa, 
uma insatisfação pela magreza.

O índice de massa corporal (IMC) refere-se ao valor do 
peso dividido pela estatura ao quadrado. Para verificar o 
peso, foi utilizada uma balança digital da marca Plenna, um 
adipômetro da marca Cescorf  para medir as dobras cutâ-
neas e fita métrica e esquadro para mensurar a altura. Consi-
deramos a classificação da obesidade de acordo com o IMC 
e segundo a idade a partir dos escores de Conde e Monteiro 
(12): baixo peso, peso ideal, sobrepeso e obesidade.

A equipe que realizou as coletas foi composta pelos au-
tores do estudo e por duas colaboradoras acadêmicas de 
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Educação Física. Todos os avaliadores participaram de um 
treinamento para a aplicação do questionário e distribuição 
do manual do avaliador. No que se refere aos aspectos éti-
cos, foram entregues o TALE, assinado pelos menores que 
participaram da pesquisa, e o TCLE, assinado pelos pais 
ou responsáveis legais dos mesmos, além da autorização da 
Secretaria de Educação do município.

Os cálculos foram feitos no software estatístico Epi-In-
fo 6.0, e as populações de escolares de cada cidade foram 
baseadas na rede municipal de ensino. Posteriormente à 
coleta dos dados, os mesmos foram duplamente digitados 
em um banco formatado em EPIDATA versão 3.1. Após 
a verificação da consistência dos mesmos e efetuadas as 
correções, exportaram-se os dados para o programa IBM- 
SPSS, versão 21®, em que os dados foram analisados atra-
vés de análise descritiva, em seguida através de uma análise 
bivariada (teste qui quadrado de Pearson) entre as variáveis 
independentes e o desfecho. 

RESULTADOS 

Trata-se de um estudo original realizado na cidade de 
São Marcos/RS, no qual foram avaliados 504 participantes, 
com idades entre 11 e 14 anos, de um total de 979. Deste 
total de escolares, 475 foram excluídos da amostra final por 
não apresentarem TCLE e/ou TALE assinados ou por se 
recusarem a participar do estudo. 

A prevalência de excesso de peso em escolares encon-
trada foi de 123 escolares (24,4%) com excesso de peso 
e 381 escolares (75,6%) sem excesso de peso. A Tabela 1 
apresenta as demais características da amostra.

A Tabela 2, por sua vez, mostra os resultados da análise 
bivariada entre o estado nutricional e as variáveis. A variável 

sexo em relação ao estado nutricional apontou o seguinte 
resultado: 213 (78,6%) participantes não apresentaram 
excesso de peso, enquanto que 58 (21,4%) mostraram ex-
cesso de peso. Já para os participantes do sexo masculino, 
tem-se 168 (72,1%) sem excesso de peso e 65 (27,9%) com 
excesso de peso. Conforme a idade dos participantes, do 
primeiro agrupamento (11 e 12 anos), temos 148 (75,1%) 
que não têm excesso de peso e 49 (24,9%) que apresentam. 
No segundo agrupamento (13 e 14 anos), são 233 (75,9%) 
sem excesso de peso e 74 (24,1%) com excesso. Tanto na 
variável sexo quanto na idade dos participantes, os dados 
mostram uma insignificância de números segundo elemen-
tos do valor entre o intervalo de confiança, o RP. 

Já na insatisfação com a imagem corporal, dos partici-
pantes satisfeitos com sua imagem corporal, 121 (89,6%) 
apresentam-se sem excesso de peso e 14 (10,4%) com ex-
cesso de peso. No caso dos participantes insatisfeitos, 241 
(70,3%) apresentam-se sem excesso de peso e 102 (29,7%) 
com excesso de peso. Segundo o intervalo de confiança, 
houve o triplo de risco de os participantes apresentarem 
insatisfação com a imagem corporal.

Por fim, para os resultados referentes aos sintomas de 
transtornos alimentares apresentados, tem-se 64 (64,0%) 
participantes com sintomas de TA sem excesso de peso e 
36 (36,0%) com excesso de peso. Dos alunos que não apre-
sentam sintomas de TA, 317 (78,5%) estão sem excesso de 
peso, e 87 (21,5%) estão com excesso de peso. De acordo 
com o intervalo de confiança, houve o dobro de chances 
de os participantes manifestarem sintomas para TA.

DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivo principal avaliar a pre-
valência de excesso de peso em alunos de 11 a 14 anos das 
escolas públicas de São Marcos/RS. Através da análise de 

Frequência % 
Sexo

Feminino 271 53,77 
Masculino 233 46,23 

Idade (anos)
11 e 12 197 39,10 
13 e 14 307 60,90 

Insatisfação com a Imagem Corporal
Satisfeito 135 28,2% 
Insatisfeito 343 60,9% 

Sintomas de TA
Sem sintomas 404 80,2% 
Com sintomas 100 19,8% 

Excesso de Peso
Sem excesso 381 75,6%
Com excesso 123 24,4% 

Tabela 1. Características dos escolares de São Marcos/RS

Fonte: Tabela organizada pelos autores . 

 Sem 
excesso 

Com 
excesso RP IC de 

95% 
Sexo

Feminino 213 (78,6%) 58 (21,4%) 
1,42 0,94-2,13 

Masculino 168 (72,1%) 65 (27,9%) 
Idade

11 e 12 148 (75,1%) 49 (24,9%) 
0,95 0,63-1,45 

13 e 14 233 (75,9%) 74 (24,1%) 
Insatisfação com a Imagem Corporal

Satisfeito 121 (89,6%) 14 (10,4%) 
3,65 2,00-6,66 

Insatisfeito 241 (70,3%) 102 (29,7%) 
Sintomas de TA

Sem excesso 317 (78,5%) 87 (21,5%) 
2,05 1,27-3,28

Com excesso 64 (64,0%) 36 (36,0%) 

Tabela 2. Análise bivariada entre o estado nutricional e as variáveis 
independentes

Fonte: Tabela organizada pelos autores . 
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dados, foi constatado que 29,7% dos avaliados deste estu-
do estão insatisfeitos com a imagem corporal. Em com-
paração com o estudo de Rech et al., foram avaliados 1230 
alunos, de 11 a 14 anos e, desses, foram encontrados 18% 
insatisfeitos com a imagem corporal (13). Para Toni et al., 
foram avaliados estudantes do sexto ano, de 11 a 14 anos, 
das escolas da rede municipal de ensino da cidade de Caxias 
do Sul/RS no ano de 2011. Os resultados demonstraram 
que os escolares do sexo feminino estão mais propensos 
a terem insatisfação, porém, foram encontrados números 
significativos também nos meninos (14). Contudo, anali-
sando o estudo de Langoni et al., que realizaram um estudo 
transversal em escolares de Gravataí/RS, foram avaliados 
1170 estudantes da sétima série das escolas públicas mu-
nicipais de ensino fundamental. Os resultados do estudo 
apontam que as meninas insatisfeitas são as que mais fal-
tam às aulas, envolvem-se em brigas com os colegas e são 
agredidas. Entre os meninos, não foram identificadas dife-
renças significativas nos níveis de satisfação corporal em 
relação a essas três variáveis (15). Já no estudo de Paludo et 
al., verificou-se a associação entre a insatisfação com a ima-
gem corporal e o estado nutricional de adolescentes com 
referência a um estudo nacional. Foram avaliados adoles-
centes do sexo feminino com idades de 15 a 17 anos, do 
ensino médio do município de Marechal Cândido Rondon, 
que se localiza na região oeste do Paraná. Os resultados ob-
tidos permitiram concluir que a insatisfação com a imagem 
corporal, independentemente da idade, esteve associada ao 
estado nutricional, demonstrando maior insatisfação com 
o corpo entre as adolescentes com sobrepeso e obesidade 
(16). Com os dados apresentados, percebe-se que, na atu-
alidade, o excesso de preocupação com a aparência física e 
o aumento da insatisfação com o corpo têm sido objeto de 
diversas pesquisas científicas (17).

No presente estudo, encontramos 36% de estudantes 
que apresentaram excesso de sintomas de TA, não havendo 
associação significativa entre estado nutricional com sexo e 
idade. Já entre estado nutricional com relação à insatisfação 
com a imagem corporal e sintomas de TA, houve dados 
relevantes. Monteiro, Aertz e Zart realizaram um estudo 
transversal, cuja população-alvo foi 2006 alunos matricula-
dos nas escolas públicas municipais de Ensino Fundamen-
tal na região Barro Vermelho do município de Gravataí/
RS, com idades entre 6 e 17 anos. As diferenças encontra-
das quanto à prevalência de desvios do estado nutricional 
dos escolares de Gravataí podem ter sido determinadas 
tanto por diferenças nos procedimentos metodológicos, 
quanto em função de diferenças nos hábitos dietéticos, 
estilos de vida, disponibilidade de alimentos, estrutura so-
cial e cultural dos escolares investigados (18). Por sua vez, 
Lopes, Prado e Colombo investigaram 162 crianças ma-
triculadas no Ensino Fundamental de uma escola pública 
na cidade de São Paulo (5). Foram analisados os fatores de 
risco associados à obesidade e ao sobrepeso em crianças 
de ambos os sexos da faixa etária de 6 a 12 anos. A coleta 
dos dados foi feita por meio de um formulário, conten-

do dados antropométricos e sobre os hábitos alimentares.  
Os resultados obtidos indicaram que as crianças com so-
brepeso e obesidade representam 38,2% da amostra. Fa-
tores de risco como consumo de refrigerantes foram en-
contrados no estudo, além de evidenciar a presença de 
sobrepeso e obesidade entre as crianças da amostra, o que 
confirma a tendência mundial da mudança do perfil nutri-
cional da população em geral. 

Jones et al. avaliaram 1739 adolescentes com idades en-
tre 12 e 18 anos, em escolas das cidades canadenses To-
ronto, Hamilton e Ottawa. O estudo analisou as atitudes e 
os comportamentos alimentares na população escolar des-
sas cidades, apontando que quanto mais avançada a idade, 
mais elevados foram os resultados relacionados aos sinto-
mas de transtornos alimentares (19). Assim como no estu-
do em questão, que também demonstra que quanto maior 
a idade, mais propícios estão de apresentarem sintomas de 
TA. Em outro estudo, realizado na Austrália, Madden et al. 
recolheram dados epidemiológicos em crianças de 5 a 13 
anos. Foram analisados 1100 estudantes para aplicação dos 
testes sobre transtornos alimentares, dos quais 101 apre-
sentaram sinais para TA, sendo que um em cada quatro era 
menino (20). Já no estudo atual, dos 504 estudantes, 123 
apresentaram sintomas de TA. Para Vilela, os transtornos 
de alimentação são mais prevalentes nos países industriali-
zados, apesar da existência de vários trabalhos mostrando 
que os transtornos já fazem parte dos problemas de saúde 
pública de países em desenvolvimento (21).

Percebemos que, no estudo em questão, não houve as-
sociação significativa entre o estado nutricional, o sexo e a 
idade dos participantes. Na pesquisa de Garlipp et al., que 
contou com 6794 crianças e adolescentes, sendo 3447 meni-
nos e 3347 meninas do estado do Rio Grande do Sul, os re-
sultados apontaram que ocorreu associação significativa en-
tre o sexo masculino e o baixo peso e entre o sexo feminino 
e a normalidade (22). Castrillón et al. realizaram um estudo 
com 481 estudantes da cidade de Manizales, na Colômbia, e 
conseguiram verificar uma frequência no fator de risco para 
TA de um a cada quatro estudantes que participaram do es-
tudo (23). Segundo Branco, Hilário e Cintra em um estudo 
transversal feito em adolescentes de 14 a 19 anos, estudantes 
da cidade de São Paulo, concluiu-se que os meninos tendem 
a aceitar a sua imagem corporal, mesmo que dentro de um 
estado nutricional inadequado, enquanto as meninas pare-
cem mais preocupadas com sua imagem corporal, e talvez 
essa preocupação as incentive a se manterem em eutrofia 
(24). As crianças constituem um dos principais grupos-alvo 
para estratégias de prevenção e controle dos distúrbios nutri-
cionais, não só devido às suas características como grupo de 
risco, mas também por conta das possibilidades de sucesso 
das ações a serem implementadas (25).

CONCLUSÃO 

Na cidade de São Marcos, este foi o primeiro estudo 
avaliando os escolares de 11 a 14 anos da rede pública, 



132

PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO EM ESCOLARES DE 11 A 14 ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...   Navarini et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (2): 128-132, abr.-jun. 2019

referente a questões relacionadas à saúde. Com os dados 
coletados, podemos concluir que não houve associação sig-
nificativa entre o estado nutricional e o sexo, porém, as me-
ninas apresentaram maior prevalência do que os meninos. 
Entre os sintomas para transtornos alimentares e estado 
nutricional, foi encontrado o dobro de chances de apre-
sentarem excesso de peso em relação a quem apresenta 
sintomas de TA. Avaliando a imagem corporal e o estado 
nutricional, os dados apresentaram o triplo de chances de 
os escolares estarem insatisfeitos com a imagem corporal, 
esses estando com excesso de peso. Por fim, referente à 
idade e ao estado nutricional, podemos perceber que não 
há valores significativos; entretanto, há maior prevalência 
de adolescentes mais velhos sem excesso de peso.

Esses dados são relevantes e devem servir como alerta 
para os profissionais da saúde, bem como base para futu-
ros estudos, preferencialmente longitudinais para o melhor 
acompanhamento dessa população nas variáveis avaliadas 
e outras diferentes causas. 
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RESUMO

Introdução: O câncer de mama (CA) é o segundo mais frequente no mundo, respondendo por 22% das incidências. De acordo com 
o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, a sobrevida para o CA de mama em 5 anos abrange 98%. Desse modo, 
o presente trabalho objetivou a identificação do perfil epidemiológico e a sobrevida das pacientes diagnosticadas com CA de mama 
assistidas entre o período de 2010-2014, no Instituto do Câncer do Hospital Pompéia, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Métodos: 
Trata-se de um estudo retrospectivo no qual foram coletados dados sociodemográficos e de diagnóstico. Os dados foram organizados 
em valores relativos (percentuais) e absolutos (n). Para a comparação entre desfechos, foi aplicado o teste de qui-quadrado ou exato 
de Fischer (p&#8804; 0,05), no software SPSS para Windows (20.0). Resultados: Foram coletadas informações de 465 pacientes. 
Verificou-se que a maioria das mulheres era de brancas, ativas, casadas, com ensino fundamental incompleto e com média de idade de 
57,0±12,8 anos, não tabagistas e não etilistas. As pacientes com história familiar de câncer representaram 39,4%, e o diagnóstico pode 
ser considerado precoce com maior prevalência nos estadiamentos I e II (70%). Observou-se associação significativa (p&#8804;0,05) 
entre as variáveis status pós-tratamento e estadiamento clínico com demais variáveis sociodemográficas e de hábitos de vida. Conclu-
são: Diante disso, o delineamento do perfil das mulheres com CA de mama que participaram deste estudo, bem como a análise da 
sobrevida implicam no panorama atual do mesmo na região nordeste do estado do RS.

UNITERMOS: Câncer de Mama, Perfil, Sobrevida, Estadiamento, Fatores de Risco.

ABSTRACT

Introduction: Breast cancer (BC) is the second most frequent in the world, accounting for 22% of  incidences. According to the National Cancer Institute 
José Alencar Gomes da Silva, the survival rate for BC in 5 years is 98%. Thus, the present study aimed to identify the epidemiological profile and survival 
of  patients diagnosed with BC seen in the 2010-2014 period at the Cancer Institute of  Hospital Pompéia, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul (RS). 
Methods: This is a retrospective study based on collected sociodemographic and diagnostic data. Data were organized in relative (percentage) and absolute 
(n) values. To compare outcomes, the chi-square test or Fisher’s exact test (p≤0.05) was applied using SPSS software for Windows (20.0). Results: We 
collected data of  465 patients. Most women were white, active, married, non-smokers and non-alcoholics, with incomplete elementary education and mean 
age of  57.0 ± 12.8 years. Patients with a family history of  cancer represented 39.4%, and the diagnosis can be considered early, with a higher prevalence 
of  stages I and II (70%). A significant association (p≤0.05) was observed between post-treatment status variables and clinical staging with other sociode-
mographic variables and life habits. Conclusion: Given the above, the profiling of  women with BC that participated in this study, as well as the survival 
analysis, imply in the current panorama of  BC in the northeastern region of  RS. 

KEYWORDS: Breast Cancer, Profile, Survival, Staging, Risk Factors.
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INTRODUÇÃO

A saúde pública assume as neoplasias como principal 
causa de mortandade tanto em países desenvolvidos quan-
to em desenvolvimento (1). É considerada uma doença 
multifatorial, isto é, de diferentes etiologias, tais como: fa-
tores ambientais, genéticos, culturais, socioeconômicos e 
hábitos de vida. Neste cenário, o câncer ocupa a segunda 
causa de morte mundial (2). 

O câncer de mama (CA) é o segundo mais frequente 
no mundo, respondendo por 22% das incidências em mu-
lheres (3). A Organização Mundial da Saúde (OMS) apon-
ta o aumento de novos casos tanto em países desenvol-
vidos quanto em desenvolvimento (2). De acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(INCA) (4), a sobrevida para o CA de mama em 5 anos 
abrange 98% se este for limitado à mama, 84% após atin-
gir os linfonodos regionais, e 23% quando alcançar órgãos 
distantes (3). No Brasil, entre 1980 e 2000, a mortalidade 
aumentou 57%, crescendo exponencialmente, visto que a 
detecção, em muitos casos, é tardia (3). 

Em 2016, o INCA estimou 57.960 casos de neoplasia 
mamária, sendo que, destes, 14.206 evoluiriam para óbi-
tos em mulheres. A região com maior incidência de CA de 
mama é o sul do país (taxa bruta de 90,2 para cada 100 mil 
habitantes), ocupando o primeiro lugar, perdendo para o 
de cólon e reto e pulmão que, respectivamente, ocupam o 
segundo e terceiro lugar (4-7).

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e, em 
consequência, eleva a queda da mortalidade devido ao CA 
de mama. Estudos observacionais apontaram que, quan-
do diagnosticado em fases iniciais (estádio I), há sobrevi-
da de 97% em cinco anos (7-9). Desse modo, ressalta-se  
que o estilo de vida e hábitos são considerados fatores de 
risco para o desenvolvimento e propagação dessa patolo-
gia. Dados socioeconômicos e maus hábitos como etilismo 
e tabagismo, além do histórico familiar influenciam no ris-
co de adquirir o CA de mama, evidenciando-se, também, 
que o estadiamento clínico do tumor está relacionado com 
a sobrevida (2). 

Uma vez que o CA de mama representa a principal 
causa da mortalidade em brasileiras, este estudo tem como 
objetivo identificar o perfil epidemiológico e a sobrevida 
das pacientes diagnosticadas com CA de mama assistidas 
entre o período de 2010 e 2014, no Instituto do Câncer do 
Hospital Pompéia (Incan) de Caxias do Sul/RS.  

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo retrospectivo e transversal, re-
alizado na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 
compreendendo pacientes atendidas entre 2010 e 2014. 
A população foi constituída por mulheres diagnosticadas 
com câncer (CA) de mama, atendidas no Incan de Caxias 
do Sul/RS, durante o período estabelecido. 

Com base nos prontuários eletrônicos da paciente, fo-
ram coletados dados sociodemográficos e de diagnóstico, 
como idade, etnia, escolaridade, estado civil, histórico fa-
miliar de câncer, etilismo, tabagismo e estadiamento clíni-
co do tumor, seguindo a indicação de pesquisa clínica de 
Massad; Marin; Azevedo (10). Os dados foram organizados 
em valores relativos (percentuais) e absolutos (n). Para a 
comparação entre desfechos, foi aplicado o teste de qui-
-quadrado ou exato de Fischer (p≤ 0,05), no software SPSS 
para Windows (20.0). O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa do Hospital Pompéia pelo Parecer de 
número 1.398.515.

RESULTADOS

Os prontuários avaliados entre os anos de 2010 e 2014 
totalizaram 465 pacientes diagnosticadas com CA de mama. 
Os percentuais relacionados à etnia, faixa etária, escolari-
dade, estado civil, histórico familiar, etilismo, tabagismo e 
estadiamento clínico estão apresentados na Tabela 1. Ob-
servou-se maior frequência de mulheres brancas (94,0%), 
ativas (69,2%), casadas (58,5%), com ensino fundamental 
incompleto (32,9%) seguido de ensino fundamental com-
pleto (18,7%) e nível médio (17,4%), e com faixa etária 
predominante entre 50 e 60 anos (29%). Menos de 10% 
das mulheres apresentaram CA de mama com idade entre 
30 e 40 anos. Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas e 
consumo de tabaco, 55,5% e 42,2% das mulheres que fo-
ram atendidas no período estudado não eram etilistas, tam-
pouco tabagistas, respectivamente. Pacientes com história 
familiar de câncer representaram cerca de 39,4% e, quanto 
ao diagnóstico, este se mostrou precoce devido à maior 
prevalência nos estadiamentos I (32,3%) e II (28,6%) e bai-
xa nos estadiamentos III (21,3%) e IV (7,5%). 

Ainda, na Tabela 1 estão apresentadas associações sig-
nificativas entre as variáveis estadiamento clínico e status 
pós-tratamento, com as demais variáveis socioeconômicas, 
utilizando-se o teste de qui-quadrado ou exato de Fischer. 
Verificou-se associação significativa entre a variável status 
pós-tratamento e as seguintes variáveis: faixa etária, tem-
po de sobrevida, custo do diagnóstico e do tratamento.  
O estadiamento clínico do câncer apresenta significância 
estatística com as variáveis: etilismo, tabagismo e custo do 
diagnóstico. Evidencia-se ainda que o Incan do Hospital 
Pompéia apresentou 70% dos atendimentos referentes ao 
SUS, enquanto que apenas 30% estavam conveniados a al-
gum tipo de plano de saúde ou atendimento particular. 

DISCUSSÃO

Constatou-se que a maioria das pacientes era de bran-
cas, 94,0%. Alguns estudos conduzidos com mulheres da 
Região Sul retratam resultados similares, apresentando cer-
ca de 80% das pacientes com pele branca (11,12). É sabi-
do que a etnia branca se sobressai na população do sul do 
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país, já que há a influência da colonização europeia (13).  
O Incan pertence à 5ª Coordenadoria de Saúde, atendendo 
a 49 municípios da região nordeste do Rio Grande do Sul, 
onde o estudo foi realizado. Essa região apresenta fatores 
de risco semelhantes ao povo europeu (14). Não foram 
identificadas associações significativas entre a etnia e o es-
tadiamento (p=0,201) ou status pós-tratamento (p=0,379). 
Na amostra avaliada, 11,5% (n=11) das mulheres que se 
declararam brancas foram a óbito. Em controvérsia, um 
estudo que correlaciona mortalidade por CA de mama e 
cor da pele branca ressaltou que, no Brasil, as taxas de mor-
talidade por esse câncer são de 57,4 mulheres para cada 
100.000 (15). A sobrevida das mulheres de etnia branca, em 
nosso estudo, foi de 88,5%, superior a um estudo realizado 
nos três estados da região sul do Brasil, que apresentou 
76,9% de sobrevida na etnia branca (16). 

Foi observada correlação significativa entre a faixa etá-
ria e o status pós-tratamento (p=0,009), sendo um fator 
prognóstico relacionado à sobrevida, concordando com 
outros estudos que também encontraram essa associação 
significativa (17-19).  A média de idade das pacientes desse 

Tabela 1. Avaliação da sobrevida de mulheres com câncer de mama 
segundo o estadiamento clínico e status pós-tratamento entre os anos 
de 2010 a 2014, no INCAN, Caxias do Sul, RS

Covariáveis Percentual 
(n)

Valores de p
Estadiamento 

clínico
Status pós-
-tratamento

Etnia

0,201 0,379
Branco 94,0 (437)
Negro 0,9 (4)
Amarelo 0,6 (3)
Pardo 4,5 (21)

Faixa etária

0,670 0,009**

20-30 1,9 (9)
31-40 5,6 (26)
41-50 25,6 (119)
51-60 29,0 (135)
61-70 21,5 (100)
71-80 11,8 (55)
81-90 4,1 (19)
91-100 0,4 (2)

Escolaridade

0,281 0,214

Nenhuma 1,9 (9)
Fundamental incompleto 32,9 (153)
Fundamental completo 18,7 (87)
Médio completo 17,4 (81)
Superior incompleto 1,7 (8)
Superior completo 8,8 (41)
Sem informação 18,5 (86)

Profissão

0,186 0,957
Ativo 69,2 (322)
Aposentado 14,2 (66)
Sem informação 16,6 (77)

Estado civil

0,281 0,747

Solteiro 14,8 (69)
Casado 58,5 (272)
Viúvo 14,4 (67)
Separado 9,2 (43)
União consensual 1,9 (9)
Sem informação 1,1 (5)

Histórico familiar de câncer 

0,063 0,164
Sim 39,4 (183)
Não 30,8 (143)
Sem informação 29,7 (138)

Etilismo

0,008* 0,979
Sim 1,5 (7)
Não 55,5 (258)
Ex-consumidor 1,5 (7)
Sem informação 41,5 (193)

Tabagismo

0,010* 0,381
Sim 11,8 (55)
Não 42,2 (196)
Ex-consumidor 7,5 (35)
Sem informação 38,5 (179)

Tabela 1. Continuação

Covariáveis Percentual 
(n)

Valores de p
Estadiamento 

clínico
Status pós-
-tratamento

Sobrevida (ano)

0,310 0,031**

<1 3,9 (18)
1 a 2 36,8 (171)
3 a 4 36,8 (171)
5 a 6 16,8 (78)
7 a 8 2,6 (12)
9 a 10 0,9 (4)
11 a 12 0,4 (2)
13 a 14 0,4 (2)
15 a 16 0,4 (2) 
>16 0,9 (4)
Sem informação 0,2 (1)

Custo do diagnóstico

0,035* 0,028**

SUS 84,1 (391)
Plano de saúde 11,0 (51)
Particular 0,4 (2)
Não se aplica 3,0 (14)
Sem informação 1,5 (7)

Custo do tratamento

0,081 0,001**

SUS 86,5 (402)
Plano de saúde 9,7 (45)
Particular 0,4 (2)
Não se aplica 1,9 (9)
Sem informação 1,5 (7)

* Associação significativa pelo teste qui-quadrado
** Associação significativa pelo teste exato de Fischer
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estudo foi de 57,0±12,8 anos, sendo próxima ao achado de 
Silva e Riul (20), cuja média de idade das mulheres foi de 
49,66±11,4. Outros estudos também encontraram a mé-
dia de idade semelhante (57 anos) nas mulheres que de-
senvolveram câncer, enfatizando mais de 20% de pacientes 
com idade acima dos 45 anos (21-23), valor esse abaixo do 
encontrado em nossos dados, onde esse percentual foi de 
aproximadamente 85%. A faixa de idade mais frequente 
nos dados avaliados foi de 50 a 60 anos (29%; n=135), 
reforçando que a idade acima de 50 anos é fator de risco 
para o desenvolvimento do CA de mama (24). Sabe-se que 
a neoplasia mamária é menos frequente em mulheres com 
menos de 35 anos, evoluindo rápido e progressivamente 
com o avanço da idade (25). Neste estudo, 7,5% das mu-
lheres apresentaram CA de mama antes dos 40 anos. 

O nível escolar baixo observado (32,9% das mulheres 
responderam ter ensino fundamental incompleto) rela-
ciona-se ao grau de instrução da paciente, uma vez que 
a escolaridade implica no conhecimento. Em um estudo 
transversal semelhante, cerca de 36% das mulheres tam-
bém apresentaram ensino fundamental incompleto, cor-
roborando com os nossos achados acerca de escolaridade 
(22). Embora não tenha se observado associação significa-
tiva entre escolaridade e estadiamento (p=0,281), sabe-se 
que mulheres com nenhuma ou baixa escolaridade apre-
sentam um risco de 3,7 a 7,4 vezes maior de apresentar 
e ir a óbito devido ao desenvolvimento do CA de mama, 
quando comparadas às com nível superior (22). Esse fator 
é explanado, visto que a escolaridade amplia a chance da 
mulher ser submetida ao diagnóstico precoce do câncer, 
apresentando maior frequência de mamografia e autoexa-
me clínico das mamas (26,27).

Neste estudo, a maioria das pacientes declara-se ativa, 
69,2%. Sabe-se que a profissão pode ser relacionada ao 
padrão socioeconômico da paciente com CA de mama, 
uma vez que mulheres ativas apresentam sobrevida ele-
vada, o que favorece o acompanhamento e avaliação em 
saúde (28). Outro estudo também obteve maior percenta-
gem de pacientes ativas (55,6%); todavia, não foi realizado 
o acompanhamento da sobrevida (29). Não foram encon-
tradas associações significativas entre profissão e estadia-
mento (p=0,186) ou entre profissão e status pós-tratamento 
(p=0,957). No estudo de Höfelmann; Anjos; Ayala (23), 
também não foi mostrada correlação entre a profissão e os 
padrões socioeconômicos, como fatores de risco para a as-
censão da sobrevida, quando relacionados ao estadiamento 
clínico ou status pós-tratamento (p=0,359).

A situação conjugal e o estadiamento não apresentaram 
associação significativa (p=0,281), tampouco a situação 
conjugal e o status pós-tratamento (p=0,747). A condição 
conjugal da amostra avaliada assemelhou-se a uma pesquisa 
em que a maioria era de casadas, 63,7%, e viúvas, 11,5% 

(23), com semelhantes resultados encontrados em outro 
estudo epidemiológico: casadas, 59% e viúvas, 13,2% (30). 
Palmer e Smith (31) associam o estado civil casado como fa-
tor de relevância, visto que a presença do cônjuge assegura a 

realização de exames preventivos, bem como o auxílio para 
o tratamento da doença. Um estudo com norte-americanas 
demonstrou que mulheres nunca casadas tinham um risco 
três vezes maior de ter a neoplasia em estádio avançado (32). 

Apesar de apresentar pouco conhecimento sobre a rela-
ção entre a influência do histórico familiar do CA de mama 
na população brasileira, sabe-se que há uma estimativa de 
risco duas vezes maior de contrair a doença quando a mãe 
tem CA de mama (33). Hoskins e colaboradores (34) afir-
mam, ainda, que até 20% das mulheres com CA de mama 
têm história familiar positiva, valor esse inferior aos acha-
dos neste estudo (39,4%). Contudo, não foram observadas 
correlações significativas do histórico familiar de CA de 
mama com o estadiamento (p=0,063) ou status pós-trata-
mento (p=0,164). Um estudo sugere que mulheres com 
parentesco de primeiro grau com CA de mama adquirem 
um risco duas vezes maior de desenvolver a doença (35). 
Além disso, estudos indicam que pacientes com parentesco 
de primeiro grau apresentaram risco 13,3 (36) vezes maior 
de desenvolver CA de mama, e outros também apontaram 
um risco 4,4 vezes maior (37).

Em referência aos estilos de vida, apenas 1,5% das pa-
cientes afirmou ser etilista e ex-consumidora (1,5%), valor 
inferior aos achados de Soares e colaboradores (30), que 
apresentou 4,9% de etilistas. O etilismo é tido como fator 
de alto risco para o desenvolvimento do CA de mama (38). 
Ainda há pouco conhecimento sobre sua relação com a 
neoplasia mamária; no entanto, evidenciou-se que qualquer 
ingestão de álcool associa-se à maior chance de desenvolver 
a doença (39). Os mecanismos que explicam essa relação 
incluem efeitos sobre os níveis de estrogênio, liberação de 
substâncias carcinogênicas, tais como acetaldeído e espé-
cies reativas de oxigênio, além da diminuição da absorção 
de nutrientes (40,41). Neste estudo, houve associação signi-
ficativa entre etilismo e estadiamento do tumor (p=0,008), 
dados semelhantes aos achados de Suzuki e colaborado-
res (42), onde 7,9% das mulheres avaliadas eram etilistas, 
associando, significativamente, um risco duas vezes maior 
de CA de mama em consumidoras de bebidas alcoólicas.  
Já um estudo de caso controle apresentou percentagem 
mais elevada de consumidoras de álcool (49%), demons-
trando significância com o CA de mama (43). 

O uso do tabaco como fator de risco para desenvolvi-
mento de cânceres ainda é controverso, embora 26% de 
mulheres com qualquer tipo de câncer sejam fumantes, ou-
tros estudos não correlacionam tabaco e cânceres por falta 
de significância clínica (44). No estudo, 11,8% das pacien-
tes eram tabagistas e 7,8% referiram ser ex-consumidoras, 
valores semelhantes ao estudo de Silva e colaboradores 
(45), onde 10,9% das mulheres com CA de mama afirma-
ram o tabagismo. Em outro estudo, metade das pacientes 
com CA de mama referiu ser fumante, com uma média de 
10 cigarros ao dia por um período de 13 anos (20). 

Obteve-se associação significativa entre o tabagismo e 
o estadiamento (p=0,010) neste estudo. Uma pesquisa clí-
nica realizada no Reino Unido, com 1.116.460 pacientes,  
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mostrou associação entre uso de tabaco e álcool com CA 
de mama, sendo considerados, em conjunto, um fator sig-
nificativo de risco (46). Em controvérsia, a análise de so-
brevida de Höfelmann; Anjos; Ayala (23) não apontou sig-
nificância entre o hábito de fumar e o estadiamento clínico 
ou status pós-tratamento.

Ao analisar o estadiamento clínico do câncer, verificou-se  
maior percentual de mulheres em estádios I e II (60%) no 
presente estudo. O estudo de Thuler e Mendonça (47) em 
sua amostra apresentou um percentual de 87% das pacien-
tes nos estádios III e IV. Em outro estudo, o estádio I foi 
prevalente (43,5%), seguido dos estádios III e IV (34,8%) 

(20). Em contrapartida, o estádio III foi considerado pelo 
INCA (4) prevalente em 28% das brasileiras admitidas em 
serviços de oncologia e tratamento de CA de mama, valor 
este similar ao encontrado neste estudo, no qual 21% das 
pacientes apresentaram-se no estadiamento III. Foram ob-
servadas associações significativas do estadiamento com al-
gumas variáveis, sendo essas etilismo (p=0,008), tabagismo 
(p=0,010) e custo do diagnóstico (p=0,035). Certamente, o 
estadiamento é um fator relevante no diagnóstico precoce 
do CA de mama (48), estando implicado, também, no su-
cesso do tratamento. 

Na população estudada, foi constatado o mesmo per-
centual (36,8%) no tempo de sobrevida entre 1 e 2 anos 
e de 3 a 4 anos, somando mais de 70% de sobrevida nes-
ses períodos. Foram observadas associações significativas 
entre o tempo de sobrevida das pacientes com o status 
pós-tratamento (p=0,031). Contudo, o estadiamento não 
demonstrou correlação significativa com o tempo de so-
brevida (p=0,310), discordando de outros dois estudos, 
em que o tempo de sobrevida correlacionou-se, significa-
tivamente, com os estadiamentos I e II (44,49). Taxas de 
sobrevida similares a este estudo (cerca de 75%) foram cor-
relacionadas significativamente com o estadiamento clínico 
avançado da doença, e prognóstico ruim no status pós-tra-
tamento, para outros estudos (23,50,51). Todavia, D’orsi e 
Schneider (16) evidenciaram sobrevida superior de 93,6% 
em cinco anos na amostra avaliada, com um risco 7 vezes 
maior de óbito em pacientes com estadiamento avançado e 
status pós-tratamento referente à recidiva da doença e óbi-
to. Outro estudo detectou sobrevida de cinco anos signifi-
cativamente menor (57%) em mulheres diagnosticadas em 
estadiamentos avançados do CA de mama, ou com status 
pós-tratamento indicando progressão da doença (52). 

Ações de políticas públicas e investimento em técnicas 
de diagnóstico e tratamento de câncer são cada vez mais 
necessários para a população brasileira (7). O diagnóstico 
antecipado proporciona diminuição no avanço do esta-
diamento clínico e subsequente melhor prognóstico e so-
brevida da paciente. Na amostra deste estudo, 84,1% das 
pacientes receberam o diagnóstico pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), enquanto que apenas 11% eram convenia-
das a algum plano de saúde. O custo do diagnóstico apre-
sentou associação significativa tanto com o estadiamento 
(p=0,035) quanto com o status pós-tratamento (p=0,028). 

Esses achados assemelham-se com dados de um estudo 
que sugere associação significativa entre o custo do diag-
nóstico e as variáveis relacionadas; entretanto, as pacientes 
eram associadas com algum tipo de plano de saúde (73%) 

(53). Em uma pesquisa realizada, foi registrada maior so-
brevida em mulheres atendidas em centros de referência 
do SUS com maior volume de atendimento, como nos ins-
titutos de tratamento de câncer (51), semelhante à maioria 
dos atendimentos do Incan. 

O tratamento do CA de mama, quando iniciado imedia-
tamente após a confirmação do diagnóstico, apresenta di-
minuição de recidiva, ou progressão da doença (54). Neste 
estudo, 86,5% das pacientes tiveram tratamento financiado 
pelo SUS e 9,7% por planos de saúde, sendo o restante 
atendimento particular ou sem informação. O custo do 
tratamento e o status pós-tratamento apresentaram asso-
ciação (p=0,001), o que não foi verificado entre o custo 
do tratamento e o estadiamento (p=0,081). Um estudo 
assemelhou-se aos achados e apontou que avanços em tra-
tamentos de câncer relacionaram-se ao aumento de quase 
75% da sobrevida, bem como a associação entre o estádio 
da doença com o status pós-tratamento (p=0,02) (55). 

A mamografia é a principal forma de rastreamento de 
CA de mama, com grande significância clínica na taxa de 
mortalidade, podendo reduzir em até 30% a morte por esse 
tumor (55). O tempo entre a primeira consulta médica e o 
início do tratamento está relacionado com a taxa de sobre-
vida das pacientes e depende dos serviços de atendimento 
(54). Dessa forma, há estratégias que diminuem o tempo/
custo de diagnóstico e tratamento do CA de mama, como 
o aprimoramento de serviços de assistência à saúde (56). 

Diante disso, o SUS, em 2009, passou a assegurar a re-
alização da mamografia em todas as mulheres acima dos 
40 anos (4). Contudo, o setor privado realiza mais mamo-
grafias do que o público. A não realização desse exame de-
monstrou associação ao estadiamento mais avançado (56). 
Godinho e Koch (57) explicam que não há mamógrafos 
suficientes para a rede pública e que esses são mal distri-
buídos nos serviços de saúde, apresentando, porém, maior 
concentração nas regiões mais incidentes (Sul e Sudeste). 
De maneira semelhante, uma pesquisa realizada em um 
centro oncológico público demonstrou que o atraso no 
diagnóstico do câncer devia-se à morosidade, à consequen-
te não realização da mamografia e biópsia pelas mulheres 
com lesões suspeitas (58). A implantação de campanhas 
para a detecção e controle do CA de mama, em todas as re-
giões brasileiras, para mulheres acima dos 40 anos de idade 
é de suma importância.

CONCLUSÃO

O delineamento do perfil das pacientes que apresenta-
ram CA de mama de 2010 a 2014 serve de base para análise 
do panorama atual das pacientes, na região de Caxias do 
Sul/RS, evidenciando a necessidade de elaboração e reforço 
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de políticas públicas específicas para a qualidade e sobrevida 
dessa população. Estudos como esses contribuem positi-
vamente para que sejam detectados e evidenciados fatores 
relevantes desde o diagnóstico até o status pós-tratamento 
do CA de mama, portanto, devem ser continuados.

A partir da análise realizada na cidade de Caxias do 
Sul/RS, identificaram-se importantes variáveis de risco 
para mulheres acima dos 40 anos. Ressalta-se, ainda, que a 
análise do perfil sociodemográfico e clínico das pacientes 
relaciona-se com o desenvolvimento de neoplasias mamá-
rias em estádios avançados. Os achados do estudo sub-
sidiam o déficit de políticas públicas em diagnósticos e 
tratamentos da neoplasia mamária tanto em serviços con-
veniados de saúde, quanto no SUS. 

A organização do SUS, na atualidade, pode retardar o 
diagnóstico de rastreamento do CA de mama devido às di-
ficuldades de acessibilidade sócio-organizacional, visto que 
não há unidades de atendimento suficientes nas regiões (59). 
Desse modo, são necessários maiores investimentos na 
prevenção secundária dessa neoplasia, ampliando o aces-
so às ações de rastreamento e possibilitando o diagnóstico 
precoce, além da diminuição das taxas de mortalidade pela 
doença e posterior aumento da sobrevida (9,47).
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RESUMO

Objetivo: Avaliar a disfunção sexual feminina através de dados sobre o desempenho e satisfação sexual em mulheres atendidas no 
ambulatório de ginecologia da Unisul, unidade de Tubarão/SC. Métodos: Foi realizado um estudo de delineamento transversal, 
no primeiro semestre de 2017. Foram avaliadas 92 mulheres e todas responderam ao Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F).  
As mulheres foram ainda submetidas a um segundo questionário sociodemográfico que incluiu variáveis como: idade, estado civil, 
etnia, entre outros. Resultados: Nesta pesquisa, observou-se que a mediana de idade foi de 36 anos, sendo a idade mínima e máxima 
18 e 68 anos, respectivamente. A mediana dos escores para o Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F) foi de 67 pontos, corres-
pondendo à satisfação sexual tida como regular a boa, sendo a pontuação mínima e máxima 8 e 98 pontos. Verificou-se a influência da 
idade no desempenho e satisfação sexual das mulheres, sendo que a população mais jovem, na faixa etária de 18 a 59 anos, apresentou 
maior escore em relação às mulheres de 60 anos ou mais, as quais apresentaram escore compatível com desempenho sexual desfa-
vorável. Conclusão: O desempenho-satisfação sexual foi considerado regular a bom para 44% das mulheres avaliadas. O período 
do climatério e a percepção de prejuízos na qualidade de vida devido a alguma disfunção sexual mostraram-se fatores que afetam 
negativamente a satisfação sexual.

UNITERMOS: Mulheres, Menopausa, Sexualidade, Gravidez, Depressão, Qualidade de Vida.

ABSTRACT

Aim: To evaluate female sexual dysfunction through data on sexual performance and satisfaction among women attended at the gynecology outpatient 
clinic of  UNISUL, Tubarão unit. Methods: A cross-sectional study was carried out in the first half  of  2017. A total of  92 women were evaluated 
in the first semester of  2017 and all of  them answered the Female Sexual Quotient (QS-F) questionnaire. Participants were also submitted to a second 
sociodemographic questionnaire that included such variables as age, marital status, ethnicity, etc. Results: The median age was 36 years (age ranging from 
18 to 68 years). The median of  QS-F scores was 67, which corresponds to moderate or good sexual satisfaction, with minimum and maximum scores of  
8 and 98 points. The influence of  age on women’s sexual performance and satisfaction was assessed, and the youngest population, aged between 18 and 59, 
achieved a higher score than those aged 60 and over, whose score was consistent with unsatisfactory sexual performance. Conclusion: Sexual performance 
and satisfaction was considered moderate to good for 44% of  the women surveyed. The climacteric period and perceived impairments in the quality of  life due 
to some sexual dysfunction turned out to be factors that negatively affect sexual satisfaction.

KEYWORDS: Women, Menopause, Sexuality, Pregnancy, Depression, Quality of  Life.

Female sexual dysfunction in patients attended in a gynecology  
outpatient clinic in southern Santa Catarina
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INTRODUÇÃO

Dados mundiais mostram que entre 25 e 63% das 
mulheres apresentam algum quadro de disfunção sexual 
e, no Brasil, a prevalência de disfunção sexual chega a 
atingir 49% das mulheres com 18 anos ou mais e 67% 
daquelas na meia-idade (40 a 65 anos) (1). Há diversos 
fatores de risco associados à disfunção, como alterações 
hormonais fisiológicas como a menopausa, a gestação e a 
amamentação, fatores psicológicos e interpessoais como 
a depressão, ansiedade e má relação com o parceiro, e 
algumas medicações como os anticoncepcionais orais e 
antidepressivos (2). 

As disfunções sexuais femininas são classificadas em 
transtorno do desejo sexual hipoativo, transtorno de aver-
são sexual, transtorno de excitação, transtorno orgásmico, 
dispareunia, que ocorre quando há dor genital associada ao 
ato sexual, e vaginismo, o qual está associado à contração 
involuntária dos músculos do períneo, impedindo a pene-
tração (3).  No Brasil, 49% das entrevistadas, que tinham 
acima de 18 anos, apresentavam alguma disfunção sexual, 
sendo a diminuição do desejo sexual a mais prevalente com 
26,7% (4).  

É sabido que mulheres que tenham depressão maior, 
distimia e depressão recorrente apresentam duas vezes mais 
chance de ter problemas sexuais em comparação com as 
mulheres hígidas (3). Outras causas de disfunção sexual são 
o climatério e o período pós-menopausa, pois a diminuição 
do estrogênio ocasiona atrofia genital, podendo acarretar 
em dispareunia e diminuição do desejo sexual, além de cau-
sar insônia e alterações de humor na mulher, prejudicando 
ainda mais a sexualidade da mesma (5). 

Outro momento na vida da mulher que pode influen-
ciar o desempenho sexual é a gestação, por ser um perío-
do marcado por ansiedade e medo, no qual a mulher está 
vivendo um momento de transição, como o aumento do 
volume abdominal, levando à dor na região lombar, altera-
ções vasculares na região genital, distorção da imagem cor-
poral. Logo, esses sinais e sintomas afetam o desejo sexual, 
visto que esse estudo realizado no Nordeste indicou que 
91,7% das mulheres sentiam desejo sexual antes da ges-
tação, e 56,6% dessas mulheres tiveram seu desejo sexual 
diminuído durante a gestação (6).  

Diante do exposto, levando em consideração que a 
sexualidade é parte fundamental para o envelhecimento 
saudável e com qualidade de vida, é necessário estabelecer 
uma relação de confiança e facilitar a relação médico-pa-
ciente para tornar mais fácil a abordagem das disfunções 
sexuais e, assim, proporcionar um tratamento adequado 
para as diferentes causas das disfunções e, portanto, me-
lhorar a qualidade de vida da paciente. 

Este estudo tem por finalidade avaliar o desempenho 
e a satisfação sexual em mulheres atendidas no ambulató-
rio de ginecologia de uma universidade e verificar fatores 
associados. 

MÉTODOS

Foi realizado um estudo transversal, a partir de questio-
nário autoaplicável, anônimo, respondido por mulheres de 
18 anos ou mais de idade que foram atendidas no ambula-
tório de ginecologia na Universidade do Sul de Santa Ca-
tarina, unidade de Tubarão, no primeiro semestre de 2017.

Foram excluídas as mulheres que não foram localizadas 
na sala de espera no momento de aplicação do questioná-
rio. As mulheres que se recusaram a responder o questio-
nário ou que devolveram em branco ou incompleto foram 
consideradas como perdas.  

Foi utilizado o Quociente Sexual – Versão Feminina 
(QS-F), instrumento desenvolvido e validado no Progra-
ma de Estudos em Sexualidade (ProSex) do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo, utilizado para avaliação 
inicial de disfunção sexual (4). O instrumento, conforme 
ficou constituído, compõe-se de 10 questões, cada qual de-
vendo ser respondida em uma escala de 0 a 5. O resultado 
da soma das 10 respostas deve ser multiplicado por dois, o 
que resulta em um índice total que varia de 0 a 100. A séti-
ma questão requer tratamento diferente, ou seja, o valor da 
resposta dada (de 0 a 5) deve ser subtraído de 5 para se ter 
o escore final dessa questão. Os valores maiores indicam 
melhor desempenho/satisfação sexual, a saber: 82-100 
pontos significa bom a excelente, de 62-80 pontos signifi-
ca regular a bom, de 42-60 pontos significa desfavorável a 
regular, de 22-40 pontos significa ruim a desfavorável e, de 
0-20 pontos é considerado nulo a ruim (7). 

Foi utilizado também um questionário sociodemográ-
fico, elaborado pelos pesquisadores, contendo variáveis 
como idade, estado civil, se faz uso de anticoncepcional 
oral, histórico de transtornos psíquicos, climatério ou me-
nopausa, se já procurou auxílio médico devido às queixas e 
se sente que o(a) médico(a) ginecologista deveria perguntar 
mais sobre sua sexualidade.

Os dados foram organizados e analisados por meio do 
programa Epi Info 3.5.4 e SPSS versão 20.0. Os resultados 
foram apresentados sob a forma de tabelas. A análise de 
dados seguiu a recomendação para o questionário Quo-
ciente Sexual – Versão Feminina (QS-F), com a soma dos 
pontos de cada questão para gerar o escore global, que per-
mitiu classificar o grau de satisfação sexual. 

As variáveis quantitativas foram descritas por meio de 
medidas de tendência central e dispersão dos dados. As va-
riáveis qualitativas foram descritas por meio de frequência 
absoluta e percentual. A correlação entre variáveis quanti-
tativas escore e idade foi analisada pelo teste de correlação 
de Pearson. Diferenças dos escores entre grupos foram 
testadas pelos testes Anoway Anova ou U de Mann Whi-
tney, a partir do teste de Levene para homogeneidade de 
variâncias, e Teste de Tukey para comparações múltiplas. 
Para determinar as variáveis independentemente relacio-
nadas ao escore, foi desenhado um modelo de regressão 
linear múltipla, considerando as variáveis com p<0,20.  
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O nível de significância estatística adotado foi de 5% (valor 
de p < 0,05).

O estudo envolveu risco ético mínimo, relacionado a 
um possível constrangimento ao participar da pesquisa e 
responder às questões dos questionários. Esses riscos fo-
ram minimizados pela garantia da participação voluntária 
das mulheres e pela manutenção do sigilo das informações 
recebidas. Todas as participantes foram informadas sobre 
os objetivos da pesquisa e sobre o anonimato do questio-
nário, assinando duas vias do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido quando optavam pela participação. To-
dos os preceitos da Resolução 466/2012 foram seguidos.

RESULTADOS

Das 100 mulheres atendidas no ambulatório de gineco-
logia na Universidade do Sul de Santa Catarina, unidade de 
Tubarão, no período de março a junho de 2017, 92 mulhe-
res foram avaliadas no presente estudo. As perdas, corres-
pondentes a 8% do total, se deveram à recusa de responder 
ao questionário.

Nesta pesquisa, observou-se que a mediana de idade foi 
de 36 anos, sendo a idade mínima e máxima, 18 e 68 anos, 
respectivamente. A grande maioria da amostra se declarou 
como brancas, e 5% se declararam da cor negra. Aproxi-
madamente, 32% das mulheres eram solteiras, o restante 
estava em união estável. 

A mediana dos escores para o Quociente Sexual – Ver-
são Feminina (QS-F) foi de 67 pontos, correspondendo 
a uma satisfação sexual considerada como regular a bom, 
sendo a pontuação mínima e máxima 8 e 98 pontos. Des-
sa forma, 44% das mulheres estudadas apresentaram um 

desempenho – satisfação sexual tida como regular a bom 
(Tabela 1). 

Verificou-se a influência da idade no desempenho e na 
satisfação sexual das mulheres, sendo que a população mais 
jovem, na faixa etária de 18 a 59 anos, apresentou maior 
escore em relação às mulheres de 60 anos ou mais, as quais 
tiveram escore compatível com desempenho sexual desfa-
vorável (Tabela 2). As variáveis idade e escore foram nega-
tivamente correlacionadas (p=0,023).

A minoria da amostra faz o uso de anticoncepção oral, 
correspondendo a 33,7% da mesma. O diagnóstico de de-
pressão foi relatado por 19,6% da amostra, e das que têm 
o diagnóstico, 55,6% faziam o tratamento para a doença. 
Apenas 14,1% das mulheres estavam na menopausa, tendo 
essas a mediana de idade de 60 anos, sendo a idade mínima 
de 58 anos e máxima de 65 anos. Foi visto que 5,4% da 
amostra estavam grávidas no momento da entrevista.

Apenas 5,2% das mulheres entrevistadas relataram já ter 
procurado auxílio médico devido a alguma disfunção se-
xual. Entretanto, 65,2% gostariam de conversar com o seu 
médico sobre o assunto, e 48,2% disseram ter prejuízo na 
qualidade de vida em virtude de alguma disfunção sexual.

Conforme visto na Tabela 3, as mulheres que usam an-
ticoncepcional oral, que estão na menopausa, que já procu-

Desempenho – satisfação sexual n %
Bom a excelente 17 18%
Regular a bom 40 44%
Desfavorável a regular 18 20%
Ruim a desfavorável 16 17%
Nulo a ruim 1 1%
Total 92 100%

Tabela 1. Classificação do desempenho – satisfação sexual de 
mulheres adultas atendidas em ambulatório de ginecologia

Faixa etária Mediana Mínimo Máximo Valor de p
18-35 anos 72 8 94
36 - 59 anos 72 36 98 0,0080*
≥60 anos 46 22 92

Tabela 2. Mediana e valores mínimo e máximo do escore de desempenho 
e satisfação sexual, de acordo com a faixa etária das mulheres

*Teste post-hoc de Tukey indicou diferenças significativas entre as faixas etárias de 18-35 
anos e 36-59 anos com as mulheres de 60 anos ou mais.

Mediana Mínimo Máximo Valor de p
Faz uso de anticoncepcional oral

Sim 62 30 90  0,0049
Não 74 8 98

Tem o diagnóstico de depressão
Sim 65 8 98 0,9746
Não 69 26 96

Faz o tratamento para depressão
Sim 63 36 98 0,7024
Não 69 8 96

Está na menopausa
Sim 41 22 64 0,0000
Não 72 8 98

Já procurou auxílio médico para alguma disfunção sexual
Sim 40 22 72 0,0437
Não 70 8 98

Gostaria de conversar com o médico sobre o assunto
Sim 63 8 96 0,0251
Não 73 23 98

Prejuízo na qualidade de vida devido à disfunção
Sim 52 8 92 0,0000
Não 74 32 98

Está grávida
Sim 62 8 94 0,8496
Não 63 22 98

Tabela 3. Escore de desempenho e satisfação sexual apresentado 
pelas mulheres atendidas em ambulatório de ginecologia, de acordo 
com as demais variáveis estudadas
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raram auxílio médico para problemas sexuais e que gosta-
riam de conversar com o médico sobre o assunto e aquelas 
que relataram prejuízos na qualidade de vida devido a algu-
ma disfunção sexual apresentaram os menores escores de 
desempenho e satisfação sexual. 

O modelo de regressão linear múltipla indicou como 
fatores independentes associados ao escore: estar na me-
nopausa e relatar prejuízo na qualidade de vida devido a al-
guma disfunção sexual, ambos relacionados a uma redução 
do escore (Tabela 4). O modelo múltiplo ajustado explica 
41% da variação no escore observado. 

DISCUSSÃO

Neste estudo, quando analisada isoladamente a faixa 
etária acima dos 60 anos, a mediana dos escores foi de 46 
pontos, ou seja, uma satisfação sexual de ruim a regular. 
Isso pode ser explicado devido ao fato de o climatério e 
a menopausa serem causadores de uma queda hormonal, 
o hipoestrogenismo, e, como consequência dessa alteração, 
pode ocorrer dispareunia em virtude do ressecamento vagi-
nal, sendo um dos principais causadores do desconforto se-
xual (8,9). Esses dados vão de encontro ao estudo realizado 
no Paraná, com mulheres de terceira idade, as quais tiveram 
escores maiores, com um padrão de desempenho – satisfa-
ção sexual entre regular e bom (10). Entretanto, em outros 
estudos, a maioria das mulheres com baixos escores para a 
satisfação e desempenho sexual é de meia-idade (11,12). Por 
outro lado, mulheres com idade entre 19 e 35 anos apresen-
taram os maiores escores (11). Assim como neste estudo, 
o qual os maiores escores para o desempenho e satisfação 
sexual foram encontrados em mulheres mais jovens.

Os anticoncepcionais orais promovem o aumento dos 
níveis séricos de uma glicoproteína, que se liga aos hor-
mônios sexuais, resultando em menor disponibilidade da 
testosterona livre, e a diminuição dos níveis séricos da tes-
tosterona pode cursar com disfunção sexual, como dimi-
nuição da lubrificação vaginal e alterações no trofismo da 
parede vaginal, levando à dispareunia, com repercussões 
negativas na atividade sexual (9). No entanto, neste estu-
do as mulheres que fazem o uso de anticoncepcional oral 

apresentaram maiores escores de desempenho e satisfação 
sexual do que as que não fazem o uso.

A vida sexual, durante a gravidez, é afetada por inúme-
ros fatores decorrentes das mudanças físicas, emocionais 
próprias da gestação e também pelas crenças sobre sexua-
lidade adquiridas antes da gestação, transmitidas seja pela 
cultura, seja pela religião (13). Há relatos de que cerca de 
40% das gestantes apresentam diminuição na frequência 
sexual, no primeiro trimestre gestacional, quando compa-
rado ao período pré-gravídico. No segundo trimestre, a 
diminuição foi de 30%, e, no terceiro trimestre, foi maior 
que 60% (14). Todavia, neste estudo não foi observada di-
ferença estatisticamente significativa em relação ao desem-
penho e à satisfação sexual quando comparado mulheres 
gestantes com não gestantes. Porém, a avaliação da função 
sexual de gestantes não foi o objetivo principal deste es-
tudo, sendo o resultado apresentado comprometido pelo 
baixo número de mulheres nessa condição entrevistadas. 

Foi visto que todas as fases do ciclo de resposta se-
xual são prejudicadas em mulheres deprimidas, sendo que 
mulheres com depressão são 5,3 vezes mais propensas à 
falta de desejo sexual. Além disso, dores associadas ao ato 
sexual são mais prevalentes em mulheres deprimidas (3). 
Estudo semelhante realizado nos Estados Unidos mostrou 
que mulheres deprimidas têm menores escores para a sa-
tisfação sexual (15). No entanto, neste estudo, não houve 
associação entre ter ou tratar o transtorno depressivo e o 
desempenho e a satisfação sexual. 

A disfunção sexual causa muitos problemas para os ca-
sais, alguns estudos mostraram que até 67% dos divórcios 
estão relacionados a transtornos sexuais. Logo, o aconse-
lhamento e a educação no comportamento sexual são o 
tratamento mais eficaz para a disfunção sexual (16). 

Muitas mulheres privam-se de tratamento adequado 
para disfunções sexuais porque sentem vergonha, frus-
tração ou porque acham que é uma resposta intrínseca 
ao envelhecimento. Logo, tendo em vista o tabu que cer-
ca o tema e as dificuldades de tratamento, as mulheres 
relatam ter impacto negativo na qualidade de vida (17). 
O mesmo foi constatado nesta pesquisa, uma vez que 
aproximadamente metade da amostra diz ter prejuízo na 
qualidade de vida devido a alguma disfunção sexual, e 
mais da metade da mesma gostaria de conversar com o 
médico sobre o assunto.

Este trabalho alerta para a importância da adequa-
da função sexual na qualidade de vida da mulher. Sendo 
assim, devemos considerar as diferenças sexuais que vão 
além do componente hormonal e físico, haja vista que o 
sentimento de satisfação está intrinsecamente relacionado 
às vivências passadas, à situação atual e às aspirações futu-
ras (18). Considerando a importância da satisfação sexual 
para o bem-estar da mulher, devemos investigar a satisfa-
ção sexual na população feminina geral, para assim ser feito 
um tratamento adequado, com abordagem multidisciplinar, 
pois apenas tratamento medicamentoso pode não resolver 

(12). Portanto, as políticas nacionais de saúde em relação 

Variável Coeficiente 
Beta Valor-p VIF

Interseção -23,51 0,33787
Idade 0,08 0,65662 2,14
Uso de ACO -1,99 0,63003 1,30
Estar na menopausa 22,61 0,00116 1,89
Já procurou auxílio médico 6,92 0,38549 1,11
Gostaria de conversar 5,50 0,14660 1,10
Prejuízo na qualidade de vida 16,39 0,00003 1,18

Tabela 4. Modelo de regressão linear múltiplo de variáveis associadas 
ao escore de Satisfação Sexual .  R2 = 41,4
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à função sexual são necessárias para proporcionar cons-
cientização, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento 
dessas condições.

CONCLUSÃO

Os resultados desta pesquisa permitem concluir que a 
maior parte da amostra, perfazendo 44% do total, refere 
disfunção sexual através de avaliação sobre desempenho-
-satisfação sexual vista como regular a bom. Além disso, as 
mulheres acima de 60 anos apresentaram os menores esco-
res para o desempenho – satisfação sexual; contudo, esse 
fato mostrou-se relacionado ao período do climatério, o 
qual se mostrou independentemente associado a menores 
escores de satisfação sexual.
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RESUMO

Introdução: O prolapso de órgãos pélvicos (POP), cuja prevalência aumenta com a idade, é definido como o deslocamento caudal 
do útero e/ou das paredes vaginais. Os objetivos do estudo foram identificar fatores associados ao comprometimento da qualidade 
de vida (QV) de mulheres com POP, considerando a possibilidade de modificação de efeito para a variável "idade" (interação) e 
correlacionar a QV condição-específica com a gravidade do prolapso e com a presença de incontinência urinária (IU). Métodos: 
Estudo transversal envolvendo 38 mulheres com POP e 61 mulheres assintomáticas, que forneceram informações sociodemográficas 
e clínicas e responderam ao questionário WHOQOL-bref. Pacientes com prolapso responderam também ao questionário P-QOL. 
Foi utilizado modelo de regressão linear normal para avaliar a associação entre variáveis e domínios do WHOQOL-bref, e ajustado 
modelo multivariado para cada domínio. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os escores do P-QOL entre mulheres 
com diferentes estádios do prolapso, e entre continentes e incontinentes. Resultados: Pacientes com prolapso e maior número de 
comorbidades apresentaram piores escores que o grupo controle para o escore geral do WHOQOL-bref  e o domínio psicológico, 
enquanto pacientes idosas tiveram melhores escores. Não foi observada diferença significante entre os escores do P-QOL de acordo 
com o estádio do prolapso, exceto para o domínio medidas de gravidade, ou de acordo com a queixa de IU. Conclusão: O com-
prometimento da QV geral foi maior entre mulheres não idosas, com prolapso e com maior número de comorbidades. O impacto 
específico do prolapso independe do estádio e da associação com IU.

UNITERMOS:  Saúde do Idoso, Saúde da Mulher, Prolapso de Órgãos Pélvicos, Qualidade de Vida.

ABSTRACT

Introduction: Pelvic organ prolapse (POP), whose prevalence increases with age, is defined as the caudal displacement of  the uterus and/or vaginal 
walls. The aim of  this study was to identify factors associated with impairment of  quality of  life (QOL) in women with POP considering the possibility 
of  modifying the effect for the variable “age” (interaction) and to correlate the condition-specific QOL with severity of  prolapse and presence of  urinary 
incontinence (UI). Methods: A cross-sectional study involving 38 women with POP and 61 asymptomatic women, who provided sociodemographic and 
clinical information and answered the WHOQOL-bref  questionnaire. Patients with prolapse also answered the P-QOL questionnaire. A normal linear 
regression model was used to evaluate the association between WHOQOL-bref  variables and domains, and multivariate model adjusted for each domain. 
The Mann-Whitney test was used to compare P-QOL scores between women at different stages of  prolapse, and between continent and incontinent patients. 
Results: Patients with prolapse and greater number of  comorbidities had worse scores than the control group for the WHOQOL-bref  general score and 
the psychological domain, while aged patients had better scores. No significant difference was observed in P-QOL scores according to prolapse stage, except for 
the domain measures of  severity, or according to the UI complaint. Conclusion: General QOL impairment was higher among non-elderly women, with 
prolapse and a greater number of  comorbidities. The specific impact of  prolapse is independent of  stage and association with UI.

KEYWORDS: Health of  the aged, pelvic organ prolapse, quality of  life, women’s health.

Factors associated with quality of  life in women with pelvic organ prolapse
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INTRODUÇÃO

O segmento populacional que mais cresce na população 
brasileira é o de idosos, estimado em mais de 40 milhões 
de pessoas em 2013. Nesse grupo populacional, a razão 
de sexos é de 0,8, ou seja, para cada 80 homens, existem 
100 mulheres (1). Por isso, é muito importante a atenção 
para as condições que comprometem a saúde e a qualidade 
de vida (QV) dessa significativa parcela da população, en-
tre elas as disfunções do assoalho pélvico (DAP), as quais 
incluem a incontinência urinária, a incontinência anal e o 
prolapso genital.

De acordo com a padronização das sociedades interna-
cionais, a expressão “prolapso de órgãos pélvicos” (POP) 
se refere ao deslocamento caudal do útero e/ou dos di-
ferentes compartimentos vaginais e/ou órgãos vizinhos, 
como a bexiga, o reto ou o intestino. Sua presença está 
associada a sintomas como sensação de abaulamento ge-
nital, retenção urinária, constipação intestinal e disfunções 
sexuais, entre outros (2). 

Todas as DAPs têm grande impacto negativo sobre a 
qualidade de vida das mulheres, afetando o contato social, 
a atividade laborativa, a higiene e a vida sexual (3). Além 
disso, podem trazer prejuízo à sua saúde mental (4). One-
ram, ainda, o sistema de saúde, através da demanda de 
consultas para diagnóstico e internações para tratamento 
cirúrgico (5). 

O comprometimento da QV em mulheres com POP 
pode ser mensurado através de questionários de avaliação 
da qualidade de vida geral e/ou instrumentos desenvolvi-
dos para quantificar o impacto específico daquela condição 
sobre a qualidade de vida.

O WHOQOL é um questionário desenvolvido pela Or-
ganização Mundial de Saúde em uma perspectiva interna-
cional e multicêntrica, para utilização em pessoas saudáveis 
ou portadoras de doenças crônicas. A versão simplificada 
(WHOQOL-Bref) contém 26 perguntas e permite uma 
medida genérica, multidimensional e multicultural, para 
uma avaliação subjetiva da QV em quatro domínios: Físi-
co, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente. Quanto 
maior o escore de cada domínio, melhor é a QV (6).

O P-QOL (Prolapse Quality of  Life Questionnaire) é um 
instrumento específico para a avaliação do impacto do pro-
lapso sobre a qualidade de vida das mulheres, já traduzido 
e validado para o português falado no Brasil (7,8). Além de 
avaliar a saúde e o impacto do prolapso genital sobre a vida 
da paciente em geral, avalia as limitações das atividades diá-
rias, físicas e sociais, e também o comprometimento das 
relações pessoais, do sono e da disposição pela presença do 
prolapso genital. Quanto maior o escore em cada domínio, 
pior é a QV.

O impacto global do POP sobre a QV parece ser mo-
derado, não importando o grau de prolapso (9). Pesquisa 
realizada na França mostrou que quanto mais frequentes 
os sintomas de prolapso, maior é o impacto sobre a QV em 
geral e sobre os domínios mobilidade física, dor, emoções, 

isolamento social, energia e sono (10). Já no Nepal, o pro-
lapso urogenital levou a comprometimento dos domínios 
físicos, psicológicos, sociais e ambientais do questionário 
WHOQOL-bref  (11). Além disso, o POP está relacionado 
a uma pior imagem corporal genital, trazendo prejuízo à 
saúde sexual, principalmente no que se refere ao desejo e à 
satisfação sexual (3). 

A pesquisa nas bases LILACS e PUBMED revelou ape-
nas dois estudos nos quais foi avaliado o impacto do POP 
sobre a QV em populações brasileiras. Contudo, esses es-
tudos tinham como objetivo a avaliação dos resultados de 
procedimentos cirúrgicos e utilizavam a melhora ou não da 
QV como um dos critérios de sucesso, sem estimativas de 
base ambulatorial ou populacional (12,13).

Portanto, devido à crescente preocupação com a saúde 
da mulher e do idoso e à carência de estudos sobre o tema, 
o presente trabalho teve como propósito avaliar o impacto 
do POP sobre a QV de mulheres com mais de 40 anos de 
idade, atendidas em uma unidade de atendimento terciá-
rio do Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS), utilizando 
os questionários WHOQOL-bref  e P-QoL. Além disso, 
buscou identificar fatores sociodemográficos e comorbida-
des associados à pior qualidade de vida nas mulheres com 
prolapso, considerando a possibilidade de modificação de 
efeito para a variável idade (interação) e correlacionar os 
escores dos domínios do P-QOL com a gravidade do pro-
lapso e a presença de incontinência urinária. 

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
do Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP/UFF 
(CAAE número 33793214.0.0000.5243). Todas as pacien-
tes foram informadas sobre os objetivos do estudo e assi-
naram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Foi realizado um estudo transversal, no período de ja-
neiro de 2016 a março de 2017, em mulheres atendidas no 
ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro, em 
Niterói, estado do Rio de Janeiro, que faz parte da Uni-
versidade Federal Fluminense e é um serviço de referência 
para a região metropolitana II do estado. 

Foram convidadas para participar da pesquisa mu-
lheres com mais de 40 anos, divididas em dois grupos.  
O primeiro grupo, chamado de “grupo prolapso”, foi 
constituído por pacientes encaminhadas para tratamen-
to com diagnóstico de POP, o qual foi confirmado pelo 
exame físico. O segundo grupo, chamado de “grupo con-
trole”, foi formado por mulheres atendidas no serviço 
ambulatorial do hospital que responderam negativamente 
às perguntas “Você percebe um ‘caroço’ ou uma ‘bola’ 
descendo na sua vagina?” e “Você sente um ‘caroço’ ou 
‘bola’ saindo de sua vagina?”. As perguntas são proceden-
tes do questionário International Consultation on Incontinence 
Questionnaire – Vaginal Symptoms (ICIQ-VS), já traduzido e 
validado para o português (14).
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Mulheres que apresentavam inabilidade para ler, ouvir 
e/ou entender as perguntas dos questionários devido a dé-
ficit físico e/ou cognitivo foram excluídas da análise.

As seguintes informações sociodemográficas e de his-
tória clínica de todas as participantes foram colhidas: idade, 
grau de escolaridade, número de gestações, número e tipos 
de partos, comorbidades, história de cirurgia para prolapso 
e índice de massa corpórea (IMC).

No que se refere à avaliação da QV, as pacientes do 
grupo prolapso responderam a ambos os questionários 
WHOQOL-Bref  e P-QOL, enquanto as pacientes do gru-
po controle responderam apenas ao questionário WHO-
QOL-bref. 

Para fins de análise estatística, foram calculados os 
escores dos quatro domínios do WHOQOL-bref, assim 
como o escore geral do questionário, conforme sugerido 
por Pedroso et al (15).

As pacientes com prolapso foram examinadas e estadia-
das de acordo com o sistema POP-Q. Para fins de análise, 
foi considerado o maior estádio de qualquer dos segmen-
tos (anterior, posterior ou apical). Para fins de estratificação 
de idade, foram consideradas idosas as mulheres com mais 
de 60 anos (16).

No que tange ao IMC, as mulheres foram classificadas 
como peso normal (valores de IMC entre 18,5 e 24,9 kg/
m2), sobrepeso (valores entre 25,0 e 29,9 kg/m2) e obesida-
de (índice maior ou igual a 30,0 kg/m2).

Análise estatística

Neste trabalho, foi utilizado o modelo de regressão li-
near normal para avaliar a associação entre as característi-
cas clínicas e as sociodemográficas das pacientes e entre 
os escores de cada domínio e o escore geral do questioná-
rio WHOQOL-bref. As características consideradas nesta 
análise foram: grupo (prolapso ou controle), faixa etária 
(menos de 60 anos, 60 anos ou mais), grau de escolarida-
de, tipo de parto, IMC, número de gestações e número de 
comorbidades. Para avaliar a significância das associações 
entre as características das pacientes e cada domínio de 
qualidade de vida (QV), utilizou-se o teste de Wald, consi-
derando o nível de significância de 5%.

O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi 
utilizado para avaliar a normalidade da distribuição dos es-
cores para domínios do WHOQOL-bref.

Em relação à estratégia de modelagem, ajustou-se um 
modelo multivariado para cada desfecho, considerando si-
multaneamente todas as variáveis explicativas. No entanto, 
variáveis que não apresentaram associação significante fo-
ram excluídas, uma a uma, considerando a magnitude do 
p-valor. Esse procedimento foi repetido até obter-se um 
modelo em que todas as variáveis explicativas tivessem 
pelo menos uma categoria estatisticamente significante  
(p-valor ≤ 0,05). 

Utilizou-se o teste de Mann-Whitney, considerando o 
nível de significância de 5%, para comparar os escores dos 

domínios do P-QOL entre as mulheres com prolapso es-
tádio II ou menor e aquelas com prolapso com estádio III 
ou maior. O mesmo teste foi utilizado para comparar os 
escores dos domínios do P-QOL entre mulheres com POP 
associado ou não à IU. 

A análise da correlação entre os escores de cada domínio 
do P-QOL e o escore do domínio “Impacto do prolapso” 
foi feita utilizando o coeficiente de correlação de Spearman.

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o 
uso do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
for Windows, versão 20.0.

 
RESULTADOS

Participaram do estudo 99 pacientes, sendo que 64,6% 
eram idosas, 89,9% tiveram pelo menos um parto (vaginal 
ou cesáreo), e 75,8% apresentaram sobrepeso ou obesida-
de (Tabela 1). As pacientes tiveram, em média, 3 ± 2,1 ges-
tações, e apresentavam 2 ± 1,4 comorbidades.

O grupo prolapso foi constituído por 38 mulheres, com 
idade média de 65,53 ± 8,61, enquanto o grupo controle 
continha 61 pacientes, com idade média de 60,59 ± 9,80. 

Dentre as pacientes do grupo prolapso, 29 apresenta-
vam estádios III e IV. Destas, 25 (83,33%) tinham idade 
igual ou superior a 60 anos. 

Um total de 36 mulheres tinha prolapso anterior, das 
quais 23 (63,9%) apresentavam estádios III e IV. Havia 29 
mulheres com prolapso de parede vaginal posterior, sen-
do 19 (65,5%) nos estádios III e IV. Por fim, 20 pacientes 
apresentavam prolapso apical (uterino ou de cúpula vagi-
nal), das quais 15 (75%) nos estádios III e IV.

Característica N = 99
Grupo

Prolapso 38 (38,4%)
Controle 61 (61,6%)

Faixa etária
≥ 60 anos 64 (64,6%)
40 – 59 anos 35 (35,4%)

Nível educacional
Até 8 anos 70 (70,7%)
≥ 8 anos 29 (29,3%)

Tipo de parto
Vaginal 28 (28,3%)
Cesáreo 25 (25,3%)
Ambos os partos 36 (36,3%)
Não teve parto 10 (10,1%)

Índice de Massa Corporal
Abaixo do peso/normal 24 (24,2%)
Sobrepeso 35 (35,4%)
Obesidade 40 (40,4%)

Tabela 1. Distribuição percentual (%) das mulheres segundo as suas 
características sociodemográficas e clínicas
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A queixa de IU esteve presente em 29 (76,3%) das pa-
cientes com POP.

Os escores dos domínios de QV apresentavam uma dis-
tribuição aproximadamente normal, de acordo com o teste 
de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, como requerido 
para o ajuste do modelo de regressão linear normal, o qual 
foi adotado neste artigo. 

Os piores escores do PQOL foram observados para os 
domínios impacto do prolapso (média de 72,81 ± 33,65), 
limitações das atividades diárias (média de 64,47 ± 39,36) 
e emoções (média de 62,28 ± 33,33). O domínio menos 
afetado foi limitações sociais (média de 29,82 ± 35,05).

Não foi observada diferença estatisticamente signifi-
cante nos escores dos domínios do PQOL entre pacientes 
com POP estádio II ou menor e aquelas com estádio III ou 
IV, exceto para o domínio medidas de gravidade. A avalia-
ção do domínio relações pessoais foi possível para apenas 
18 pacientes, já que as demais não tinham vida sexual ativa 
(Tabela 2).

Não houve diferença estatisticamente significante entre 
os escores do PQOL entre pacientes com e sem IU.

A análise de correlação de Spearman mostrou relação 
significativa positiva entre os escores para cada domínio 
do PQOL e o escore do domínio impacto do prolapso 
(Tabela 3). 

Os modelos multivariados selecionados, que mostraram 
associações entre as características clínicas e demográficas 
das pacientes, o escore para cada domínio do WHOQOL-
-bref  e o escore de percepção geral da saúde do questioná-
rio encontram-se na Tabela 4. 

É importante ressaltar que pacientes com prolapso e 
maior número de comorbidades apresentaram piores esco-
res do que o grupo controle, enquanto pacientes idosas ti-
veram melhores escores de percepção geral da saúde. Além 
disso, no que tange ao domínio ambiental, a faixa etária de 
60 anos ou mais estava positivamente associada a maiores 
escores nesse domínio (p-valor ≤ 0,05), mas perdeu a sua 
significância estatística (p-valor = 0,103) ao serem excluí-

das as outras características do modelo, por não apresenta-
rem associação com este desfecho. 

A interação entre o grupo e a faixa etária não teve efeito 
estatisticamente significante sobre os escores dos domínios 
do WHOQOL-bref.

DISCUSSÃO

Ao avaliar pacientes com POP nos serviços de saúde, 
é provável que os profissionais considerem que essa con-
dição leve ao comprometimento da QV, embora o uso de 
instrumentos que possam identificar a magnitude de sua 
ocorrência e os aspectos mais prejudicados não seja de ro-
tina. Mesmo que o maior acesso à informação e aos ser-
viços de saúde contribua para que um maior número de 
mulheres relate queixas relacionadas ao assoalho pélvico, e 
o quanto as DAP afetem a sua QV, ainda assim pode ser di-
fícil para muitas referirem tais sintomas, seja pelo constran-
gimento que trazem ou por serem consideradas alterações 
normais decorrentes do envelhecimento (17).

Domínio
Estadiamento

P-valor
Incontinência urinária

P-valor
I e II III e IV Sim Não

Percepção geral da saúde 54,3 ± 16,3 60,0 ±18,4 0,28 56,9 ± 17,5 55,6 ± 16,7 1,00
Impacto do prolapso 65,2 ± 35,5 84,4 ± 27,8 0,08 69,0 ± 34,4 85,2 ± 29,4 0,19
Limitações das atividades diárias 54,3 ± 43,0 80,0 ± 27,6 0,11 59,8 ± 40,7 79,6 ± 32,0 0,29
Limitações físicas 43,5 ± 42,0 57,8 ± 42,7 0,29 47,1 ± 43,7 55,6 ± 39,1 0,67
Limitações sociais 29,9 ± 34,6 29,6 ± 37,0 0,84 29,5 ± 35,5 30,9 ± 35,5 0,92
Relações pessoais 31,3 ± 41,2 70,0 ± 42,9 0,06 53,9 ± 46,7 50,0 ± 47,1 0,92
Emoções 54,6 ± 33,3 74,1 ± 30,8 0,07 61,7 ± 34,2 64,2 ± 32,3 0,93
Sono/energia 31,2 ± 27,2 48,9 ± 35,3 0,14 39,7 ± 32,9 33,3 ± 27,6 0,66
Medidas de gravidade 34,8 ± 27,0 55,0 ± 22,0 0,03 41,1 ± 28,3 48,1 ± 22,0 0,51

Tabela 2. Análise descritiva (média e desvio-padrão) e comparativa dos escores dos domínios do P-QOL, de acordo com o estadiamento do 
prolapso e com a presença ou não do sintoma de incontinência urinária. Teste não paramétrico de Mann-Whitney

N = 38, exceto para domínio relações pessoais, que incluiu N = 18 mulheres sexualmente ativas.

Domínios de QV do P-QOL 
(N=38)*

Análise da correlação de 
Spearman: r (p-valor)

Percepção geral da saúde 0,387 (0,016)
Limitações das atividades diárias 0,722 (<0,001)
Limitações físicas 0,684 (<0,001)
Limitações sociais 0,708 (<0,001)
Relações pessoais 0,767 (<0,001)
Emoções 0,514 (<0,001)
Sono/Energia 0,451 (0,005)
Medidas de gravidade 0,465 (0,003)

r = Coeficiente de correlação de Spearman
Exceto para o domínio relações pessoais, que incluiu 18 mulheres sexualmente ativas. 

Tabela 3. Análise de correlação de Spearman dos escores dos 
diferentes domínios do P-QOL com o escore do domínio impacto do 
prolapso
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Poucos trabalhos se dedicaram a avaliar o impacto, 
seja geral ou específico, do POP na QV. Naqueles que o 
fizeram, tal avaliação fazia parte dos critérios para analisar 
os resultados das várias técnicas cirúrgicas utilizadas para 
os tratamentos do prolapso. Além disso, existem diversos 
questionários desenvolvidos para avaliação de QV, o que 
pode prejudicar a comparação de resultados dos estudos, 
uma vez que os domínios de cada instrumento e o modo 
de investigá-los podem variar bastante.

Estudo realizado em mulheres francesas na sexta dé-
cada, tendo como instrumento de avaliação de QV geral 
o Nottingham Health Profile, evidenciou que mulheres com 
sintomas de prolapso e aquelas que faziam tratamento mé-
dico regular apresentaram pior QV, enquanto o grau de es-
colaridade e paridade não demonstraram associação com 
pior QV (10). Ainda que no presente estudo tenha sido 
utilizado outro instrumento, nossos resultados são bastan-
te semelhantes. 

O POP mostrou-se associado a piores escores em to-
dos os domínios de QV do WHOQOL-bref, exceto meio 
ambiente, mesmo quando tal associação foi controlada 
para fatores como o número de comorbidades, idade e 
grau de escolaridade. A aplicação desse mesmo questioná-
rio em uma população muito diferente da brasileira, como 
aquela no Nepal, demonstrou resultados semelhantes para 
os domínios psicológicos e de relações sociais, sugerindo, 
então, que a presença do POP influencia a vida das mulhe-
res, independentemente da sua origem étnica (11). 

No que se refere à Percepção Geral de Saúde de QV 
e ao domínio psicológico (que inclui perguntas sobre o 
quanto o indivíduo é capaz de aceitar a sua aparência física 
e o quanto ele está satisfeito consigo mesmo), não é sur-
preendente que pacientes com múltiplas comorbidades e 
com prolapso apresentem piores escores. No entanto, não 
se esperava que mulheres não idosas também apresentas-
sem esses resultados. 

Contudo, parece que a idade tem uma relação complexa 
com a qualidade de vida em pacientes com prolapso. De 
acordo com Kinman et al., que estudaram mulheres entre 
37 e 90 anos de idade, o pico de impacto do POP na QV 
ocorreu entre 50 e 60 anos, e o menor impacto nos extre-
mos, isto é, em pacientes jovens e nas muito idosas (18). 
Isso sugere uma relação quadrática, independentemente do 
estádio do prolapso. É possível que isso se deva a essas 
mulheres (entre 50 e 60 anos de idade) ainda exercerem ati-
vidade laborativa e demandarem vida social e sexual plenas, 
sendo todas prejudicadas pela presença do POP e comor-
bidades. Por outro lado, pacientes idosas podem usar meios 
para se adaptar e conviver com essas condições, até mesmo 
chegando a considerá-las questões normais decorrentes 
do envelhecimento. Dessa forma, as idosas diminuem as 
suas demandas, e isso pode se refletir em melhores escores.  
Ao contrário, as mais jovens geralmente apresentam pro-
lapso em estádios menores e têm excesso de demandas em 
suas vidas, o que pode contribuir para que atribuam menos 
importância ao POP (18). 

Características sociodemográficas 
e domínios de QV Estimativa p-valor*

Físico
Intercepto 65,28 <0,001

Grupo

Prolapso -7,45 0,039

Controle 0 -

Nº de comorbidades -5,11 <0,001

Psicológico 

Intercepto 64,25 <0,001

Grupo

Prolapso -11,46 0,001

Controle 0 -

Nº de comorbidades -2,65 0,024

Faixa etária

≥ 60 anos 11,32 0,001

40-59 anos 0 -

Relações sociais
Intercepto 47,81 <0,001

Grupo

Prolapso -11,44 0,018

Controle 0 -

Tipo de parto

Vaginal 18,36 0,025

Cesáreo 22,89 0,004

Ambos os partos 11,99 0,124

Não teve parto 0 -

Meio ambiente
Intercepto 44,65 <0,001

Faixa etária

≥ 60 anos 5,75 0,103

40-59 anos 0 -

Escore geral do WHOQOL-bref
Intercepto 50,49 <0,001

Grupo

Prolapso -8,93 0,004

Controle 0 -

Nº de comorbidades -3,14 0,001

Faixa etária

≥ 60 anos 8,21 0,007

40-59 anos 0 -

Tipo de parto

Vaginal 9,32 0,070

Cesáreo 12,62 0,013

Ambos os partos 8,47 0,086

Não teve parto 0 -

Tabela 4. Análise multivariada da associação entre as características 
clínicas e demográficas e os escores dos domínios do WHOQOL-bref 
em mulheres com e sem prolapso de órgãos pélvicos . Teste de Wald
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O domínio ambiental mostrou associação significante 
com melhores escores em pacientes com mais de 60 anos, 
refletindo a relação anteriormente descrita. Porém, essa as-
sociação perdeu a significância na análise multivariada. Tal 
domínio avalia condições de moradia, transporte, acesso à 
informação e disponibilidade financeira e, de fato, não es-
peraríamos que a presença de POP tivesse influência sobre 
esses aspectos.

As perguntas que compõem o domínio social do 
WHOQOL-bref  abordam a satisfação com a vida sexual 
e com os relacionamentos familiares e sociais.  O prejuízo 
da atividade sexual pela presença do prolapso pode ser um 
fator importante para determinar os menores escores nas 
pacientes com POP. Mulheres com essa condição têm pior 
imagem corporal, se sentindo constrangidas e menos atra-
entes, o que diminui o interesse sexual e leva a uma vida 
sexual menos satisfatória (3,19).

A avaliação do impacto específico do POP sobre a QV 
através do questionário P-QOL mostrou piores escores 
no domínio “Impacto do prolapso”. Esse resultado foi se-
melhante ao obtido em um estudo realizado na Inglaterra 
(20). Por outro lado, no que se refere aos demais domínios, 
foram observadas diferenças importantes. Na população 
brasileira, os piores escores foram observados nos domí-
nios emoções e limitações das atividades diárias, enquanto 
que, na população inglesa, os piores resultados foram nas 
relações pessoais e sono e energia. Além das características 
populacionais, a população inglesa era constituída por mu-
lheres mais jovens, o que pode justificar a diferença (20). 

O POP pode limitar as atividades diárias domiciliares 
da paciente ou as atividades laborativas porque essas, fre-
quentemente, demandam esforços físicos e a posição or-
tostática, o que pode levar à exteriorização ou acentuação 
do abaulamento genital causado pelo prolapso. Além dis-
so, o POP pode levar ao desconforto, ou até mesmo dor, 
quando as mulheres se sentam, causado pelo estiramen-
to das estruturas pélvicas exteriorizadas e da inervação. O 
prejuízo das atividades cotidianas pode abrir as portas para 
sintomas de ansiedade, nervosismo e baixa autoestima, os 
quais se refletem nos piores escores do domínio emoções.

O domínio menos afetado do PQOL foi relações so-
ciais, o que poderia parecer contraditório com os escores 
do WHOQOL-bref. É importante salientar, porém, que 
no PQOL o domínio social avalia a vida social como capa-
cidade de realizar viagens e visitas a amigos. Para as mulhe-
res brasileiras, o POP não parece ter um papel significativo 
como fator limitante de tais atividades.

O comprometimento da QV na população com POP 
atendida no HUAP independe do estádio do prolapso e/
ou da associação de sintomas de IU. A única exceção ob-
servada foi para o domínio medidas de gravidade, em que 
a comparação entre mulheres com prolapso em estádio II 
e aquelas com prolapso III e IV mostrou pior QV no se-
gundo grupo. Esse resultado se justifica pelo fato de as per-
guntas que compõem o domínio (uso de roupas apertadas 
e necessidade de empurrar o prolapso para dentro, entre 

outras) avaliarem medidas que são mais frequentes em mu-
lheres com prolapsos que se exteriorizam mais, ou seja, que 
estejam em estádios mais avançados do sistema POP-Q. 

Os resultados do estudo de Kinman et al, realizado 
em uma população norte-americana constituída prin-
cipalmente por mulheres caucasianas, também não ob-
servaram associação entre o estádio do prolapso e QV 
comprometida (18). 

É importante salientar a tendência à significância no 
domínio das relações pessoais. Dentre as mulheres do gru-
po prolapso, 20 (53,7%) não tinham vida sexual, o que di-
minuiu o número de casos incluídos na análise estatística. 
Isso pode ter influenciado esse resultado. 

Os motivos que levam a mulher a não ter vida sexual 
são variados. Como discutido anteriormente, a presença de 
prolapso está associada à insatisfação com a vida sexual. 
Por outro lado, muitas mulheres idosas, que constituíram 
a maior parte da população estudada, consideram a ativi-
dade sexual pouco importante, o que leva à sua redução, 
enquanto outras consideram que o exercício da sexualidade 
após os 60 anos está relacionado ao companheirismo e às 
demonstrações de afeto mais que à relação sexual propria-
mente dita. Assim, o declínio da atividade sexual pode não 
estar necessariamente relacionado à percepção de prejuízo 
da QV ou da sensação de felicidade (21-23).

O presente estudo tem como principais limitações o 
tamanho amostral e o fato de ter sido realizado em um ser-
viço que é referência para o encaminhamento de pacientes 
com quadros clínicos mais graves e que demandem trata-
mento cirúrgico. Essas pacientes, em sua maioria, apresen-
tam estádios avançados de POP. Essa característica dificul-
ta a generalização dos resultados. Mesmo assim, as análises 
chegaram a conclusões semelhantes àquelas encontradas 
em estudos conduzidos até mesmo em populações bastan-
te diferentes da brasileira. 

Por outro lado, podemos citar como ponto forte o 
fato de que apenas mulheres com POP com diagnósticos 
confirmados através de exame físico e estadiamento de 
acordo com a padronização internacional foram incluí-
das. Além disso, a QV foi avaliada através de dois ins-
trumentos: um questionário específico e um questioná-
rio de avaliação geral, com comparações com um grupo 
controle. Não foram encontrados estudos semelhantes na 
população feminina brasileira. 

CONCLUSÃO
Pacientes não idosas com maior número de comorbida-

des apresentando POP mostraram piores escores para os 
domínios físico e psicológico do WHOQOL-bref  e, tam-
bém, no escore de percepção geral da saúde do questionário.

O impacto específico do prolapso na qualidade de vida 
foi maior para os domínios do questionário P-QOL refe-
rentes a impacto do prolapso, limitações das atividades diá-
rias e emoções, e não dependia do estádio do prolapso nem 
da associação com incontinência urinária.
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RESUMO

Introdução: O Broncoespasmo Induzido por Exercício (I/E)) consiste no estreitamento transitório das vias aéreas inferiores após o 
exercício, comprometendo a qualidade de vida dos asmáticos. O objetivo do estudo foi avaliar associação entre os sintomas respira-
tórios e BIE, dos asmáticos do Instituto Nacional de Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação 
Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz). Métodos: Estudo transversal, de 45 asmáticos entre 7 e 17 anos, acompanhados no Ambulatório de 
Asma (IFF/Fiocruz) e no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), encaminhados ao setor de Prova de Função Respiratória 
(PFR) do IFF/Fiocruz, entre novembro de 2016 e dezembro de 2017. Após a classificação do controle da asma, pelo Global Initiative 
for Asthma, Childhood Asthma Control Test (C-ACT)/Asthma Control Test (ACT), foi realizado espirometria pré-exercício, sendo elegíveis 
aqueles com VEF1 basal 80% do previsto. Posteriormente, submetidos ao exercício, segundo o protocolo da American Thoracic Society 
e a espirometria pós-exercício seriada. Considerou-se BIE positivo quando queda de VEF1 ≥10% em relação ao pré-exercício. Em 
seguida, estratificada em <12 e ≥ 12 anos, e classificados segundo o controle da asma, e em sintomáticos e assintomáticos. Resulta-
dos: O BIE positivo foi observado em 60% da amostra, e 58,8% apresentou asma parcialmente controlada. Houve associação entre o 
percentual de queda do VEF1 e os sintomas respiratórios pelo C-ACT/ACT (p= 0,013). Conclusão: A associação entre o percentual 
de queda do VEF1 após o teste de broncoprovocação pelo exercício e a presença dos sintomas respiratórios reforça a importância 
desta avaliação, mesmo na ausência de alterações espirométricas em asmáticos pediátricos.

UNITERMOS: Asma Induzida por Exercício, Espirometria, Questionários, Crianças, Adolescentes.

ABSTRACT

Introdução: Exercise-induced bronchospasm (EIB) consists of  transient narrowing of  the lower airways after exercise, compromising the quality of  life of  
asthmatics. The aim of  the study was to evaluate the association between respiratory symptoms and EIB in asthmatics of  the National Institute of  Health 
of  the Child, Adolescent and Woman Fernandes Figueira, of  the Oswaldo Cruz Foundation (IFF/Fiocruz). Methods: A cross-sectional study of  45 
asthmatics aged from 7 to 17 followed up in the Asthma Unit  (IFF/Fiocruz) and Antônio Pedro University Hospital (HUAP) and referred to the IFF/
Fiocruz Respiratory Function Test (RFT) section between Nov 2016 and Dec 2017. After asthma control classification through the Global Initiative for 
Asthma, Childhood Asthma Control Test (C-ACT)/Asthma Control Test (ACT), pre-exercise spirometry was performed, and those with baseline FEV1 
≥80% than predicted were eligible to be subsequently submitted to exercise, according to the American Thoracic Society protocol, and serial post-exercise 

Association between respiratory symptoms and exercise-induced  
bronchospasm in asthmatic children and adolescents
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INTRODUÇÃO

A asma é uma doença heterogênea, usualmente carac-
terizada por inflamação crônica das vias aéreas, associada 
à hiperresponsividade, e pela limitação ao fluxo aéreo, que 
é reversível espontaneamente ou com o uso de bronco-
dilatadores (1). A sintomatologia inclui sibilos, falta de ar, 
opressão torácica e tosse, que variam de intensidade e ao 
longo do tempo. 

A asma é considerada um problema de saúde global, 
afetando cerca de 235 milhões de pessoas em todo mundo, 
variando entre menos que 1% e 18% da população geral 
nos diferentes países (2,3,4). 

O diagnóstico, a gravidade e a resposta ao tratamento 
da asma podem ser avaliados através do monitoramento 
clínico e de parâmetros funcionais respiratórios (5). Além 
disso, outras manifestações contribuem para o diagnóstico 
de asma, como a variabilidade dos sintomas e o desencade-
amento de sintomas por aeroalérgenos (como ácaros e fun-
gos) ou por irritantes inespecíficos (como fumaças, odores 
fortes e exercício) (6).

A avaliação clínica do controle da asma ainda é um de-
safio para os profissionais de saúde. Questionários padro-
nizados como o proposto pelo GINA e o C-ACT/ACT, 
além dos exames espirométricos, são instrumentos habi-
tualmente usados para esse fim (1). Esses questionários 
permitem avaliar o grau de controle da asma e classificá-la 
em controlada, parcialmente controlada e não controlada, 
exceto o C-ACT, em que são classificadas em controlada 
e não controlada (7).  Essa avaliação é realizada através do 
monitoramento da frequência e da intensidade dos sinto-
mas respiratórios. A espirometria tem como objetivo ava-
liar a limitação do fluxo aéreo e auxiliar na conduta tera-
pêutica desses pacientes (9). 

Entretanto, asmáticos podem apresentar espirometria 
normal ou sem resposta broncodilatadora significativa. 
Nesses casos, o diagnóstico deve ser confirmado pela de-
monstração da hiperresponsividade das vias aéreas, que 
pode ser medida através da inalação de substâncias bron-
coconstritoras, como metacolina, carbacol e histamina ou 
através do teste de broncoprovocação por exercício (6). 

O Broncoespasmo Induzido por Exercício (BIE) con-
siste no estreitamento transitório das vias aéreas inferio-
res após o exercício, normalmente vigoroso, na presen-
ça ou ausência do reconhecimento clínico de asma (10).  
O diagnóstico de BIE é estabelecido pelas alterações na 
função pulmonar, particularmente pelo percentual de queda 

do VEF1 pós-exercício e não pelos sintomas apresentados 
após atividade física. Os sintomas, que geralmente estão 
associados ao exercício físico vigoroso, como respiração 
curta, tosse, sibilância e produção de muco, não são 
sensíveis e nem específicos para identificar aqueles com 
BIE (11). Nesse contexto, este estudo tem como objetivo 
avaliar associação entre os sintomas respiratórios da asma, 
segundo o GINA, C-ACT/ACT, e através do percentual 
de queda do VEF1 pós-exercício em esteira em crianças e 
adolescentes asmáticas ou com sintomas clínicos da asma.

MÉTODOS

Estudo transversal, com 45 pacientes com diagnóstico 
de asma avaliados pela história clínica e testes funcionais 
e elegíveis para o teste de broncoprovocação por exercí-
cio em esteira, com idade entre 7 e 17 anos, encaminha-
dos pelo ambulatório de Asma do Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 
Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz) e pelo 
Hospital Universitário Antônio Pedro da Faculdade de Me-
dicina da UFF (HUAP/UFF), ao Setor de Prova de Função 
Respiratória (PFR) dessa instituição, no período de novem-
bro de 2016 a outubro de 2017. Este estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
Fluminense (CAAE: 64109916.0.0000.5243). 

Todos os pacientes foram avaliados e classificados sob 
o aspecto do controle da asma e sintomáticos e assintomá-
ticos de acordo com o GINA (1) e C-ACT/ACT (12) e re-
alizaram teste de espirometria pré-exercício. Foram inclu-
ídos aqueles que apresentaram um VEF1 basal ≥ 80% do 
previsto, os quais, então, realizaram o teste de broncopro-
vocação pelo exercício em esteira, segundo o protocolo da 
ATS 2013. Em seguida, fizeram espirometria pós-exercício 
seriada (5, 10, 15, 20 e 30 minutos). Foram excluídos aque-
les que apresentavam comorbidade pulmonar, cardíaca, 
neurológica, genética, mental ou ortopédica que impossi-
bilitassem a realização da espirometria e do exercício físico; 
os portadores de infecção das vias aéreas nas três semanas 
anteriores ao exame; crise aguda de asma em vigência e 
os que não alcançaram a Frequência Cardíaca (FC) alvo 
durante o exercício. 

Na consulta médica, foram coletados dados (sexo, idade, 
e índice de massa corporal – IMC), realizado teste cutâneo 
por puntura para aeroalérgenos (prick test) e verificação da 
dose regular de corticosteroide inalado – CI (budesonida ou 
equivalente e broncodilatador – BD), compreendida como 

spirometry. Positive EIB was considered when FEV1 fall ≥10% in relation to pre-exercise. Patients were then stratified at <12 and ≥12 years and clas-
sified according to asthma control as symptomatic and asymptomatic patients. Results: Positive EIB was observed in 60% of  the sample and 58.8% had 
partially controlled asthma. The percentage decrease in FEV 1 was associated with respiratory symptoms by C-ACT/ACT (p = 0.013). Conclusion: 
The association between the percentage of  fall in FEV1 after bronchial challenge test through exercise and presence of  respiratory symptoms reinforces the 
importance of  this evaluation even in the absence of  spirometric changes in pediatric asthmatics.

KEYWORDS: Exercise-Induced Asthma, Surveys and Questionnaires, Children, Adolescents, Spirometry.
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uso diário e por pelo menos três meses (13). Dessa forma, 
os pacientes foram categorizados em: sem medicamento, 
uso do CI e uso de CI + BD. Foram estratificados em dois 
grupos de acordo com a idade: idade <12 e ≥ 12 anos.

A classificação do controle clínico da asma seguiu as 
recomendações estabelecidas pelo GINA de 2017 (1), no 
qual os pacientes responderam ao questionário que ava-
lia o controle da asma em duas categorias: o controle dos 
sintomas do paciente em acompanhamento e sua resposta 
à terapêutica instituída nas últimas 4 semanas através dos 
parâmetros clínicos (frequência e intensidade de sintomas, 
perturbação do sono e das atividades) e o risco futuro de 
exacerbações, através da espirometria utilizando o VEF1. 
Apesar do PFE também ser um parâmetro funcional que 
pode ser utilizado nessa classificação, não é realizado roti-
neiramente em todas as crianças e adolescentes no Ambu-
latório de Asma do IFF e do HUAP/UFF. Os pacientes 
foram então classificados como asma controlada, parcial-
mente controlada e não controlada.

O Childhood Asthma Control Test (C-ACT) /Asthma Con-
trol Test (ACT) (8,14) é um questionário autoaplicável para 
avaliação clínica do controle da asma nas últimas quatro se-
manas, com perguntas simples sobre a frequência e a inten-
sidade dos sintomas. O C-ACT é um instrumento validado 
para crianças de 7-11 anos, estratificado em asma contro-
lada (≥ 20 pontos) e não controlada (≤ 19 pontos). Para 
crianças ≥12 anos de idade, o ACT é estratificado como 
asma controlada (20 a 25 pontos), asma parcialmente con-
trolada (16 a 19 pontos) e não controlada (5 a 15 pontos). 
Esses questionários foram utilizados com a finalidade de 
estratificar em asmáticos sintomáticos e assintomáticos.

Todas as espirometrias (pré-exercício e pós-exercício) 
foram realizadas de acordo com as normas estabelecidas 
pela American Thoracic Society and European Respiratory Socie-
ty 2005 (ATS/ERS) (15) sempre pelo mesmo profissional, 
utilizando o espirômetro Jaeger, Master Scope® (Viasys 
Healthcare, Hoechberg, Alemanha). Todas as manobras 
expiratórias foram arquivadas em sua sequência original. 
Os exames foram feitos apenas sem broncodilatador. Os 
pacientes preencheram todos os requisitos para a realização 
do exame, como: não ingerir substância de ação broncodi-
latadora pelo menos 4 horas antes do exame, adiar o exame 
por 2 semanas após infecção respiratória e adiar o exame 
por 7 dias após hemoptise e suspensão das medicações 
broncodilatadoras de curta (6 horas) ou longa (12 horas) 
duração antes do exame. A espirometria foi considerada 
normal quando a relação VEF1/CV apresentava-se acima 
do limite superior da normalidade (LSN) do 5º percentil. 
O distúrbio ventilatório foi caracterizado como obstruti-
vo quando a relação VEF1/CVF se encontrava abaixo do 
limite inferior da normalidade (LIN) do 5º percentil (16). 

O teste de BIE de acordo com o protocolo estabelecido 
pela ATS de 2013 (16) foi realizado após 10 minutos de re-
pouso com a espirometria pré-exercício, no qual o paciente 
foi submetido ao estímulo broncoprovocativo, com exer-
cício em esteira ergométrica (Athletic Advanced 410EE®), 

em sala climatizada, com temperatura entre 22 e 25ºC e 
umidade do ar de 30 a 50%. Durante o exercício, foi utili-
zado um clip nasal para que a respiração fosse oral. A carga 
de exercício foi alcançada com uma corrida de seis a oito 
minutos em esteira rolante, com inclinação fixa de 10% e 
velocidade inicial controlada pelo investigador de 6 km/h, 
com aumentos progressivos para que o paciente alcançasse 
uma frequência cardíaca (FC) máxima de 80% do previsto 
para a idade, dentro do segundo para o terceiro minuto, 
sendo ela mantida entre 80% e 90% até o final do exercício. 
Em seguida, foram submetidos à espirometria pós-exercí-
cio seriada (5, 10, 15, 20 e 30 minutos). O teste foi conside-
rado como positivo quando houve queda no VEF1 ≤ 10% 
em relação ao pré-exercício. Quando ocorreu evidência de 
queda no VEF1 ≥ 20%, os exames espirométricos foram 
encerrados, e o participante recebia salbutamol inalató-
rio de acordo com idade e peso. Ao final dos 30 minutos, 
todos os participantes receberam salbutamol inalatório.  
Os pacientes foram subdivididos em broncoespasmo po-
sitivo e negativo. 

A análise estatística foi feita no SPSS Statistics for 
Windows, Versão 22. As medidas descritivas foram: fre-
quências e percentuais, para variáveis categóricas; médias 
e desvios-padrão, para variáveis contínuas com distribui-
ção normal; medianas, mínimos e máximos, para variáveis 
contínuas com distribuição anormal. Para a verificação 
da normalidade dos dados coletados, foi utilizado o tes-
te de Kolmogorov Smirnov. As variáveis de prevalência foram 
analisadas pelo teste do Qui-quadrado de independência.  
A análise comparativa dos dados das variáveis espirométri-
cas obtidas no teste da função pulmonar e idade, entre os 
grupos, foi realizada por meio do teste t para amostras não 
pareadas. Os valores obtidos de VEF1 pré e pós-teste de 
broncoprovocação dos pacientes, intergrupo, foram com-
parados com o emprego da análise de variância (ANOVA 
two way). Foi considerado um nível de significância de 5% 
(p < 0,05) em todos os testes. 

 
RESULTADOS 

No período do estudo, foram realizadas 60 espirome-
trias, sendo elegíveis 45 que contemplaram os critérios de 
inclusão.

A amostra foi estratificada em dois grupos: 18 com ida-
de < 12 anos (média 9.1 ± 1,1 anos) e 27 com idade ≥ 12 
anos (média 11,5 ± 2,9 anos). Foram 26 (57,8%) do sexo 
masculino e 19 (42,2%) do sexo feminino. Correlacionan-
do idade e sexo, observou-se 14 (77,8%) do sexo masculino 
em crianças < 12 anos e 12 (44,4%) naquelas com idade  
≥ 12 anos. No grupo < 12 anos, 50% estavam controlados, 
enquanto que no grupo ≥ 12 anos 66,7% se mostraram 
parcialmente controlados, 11,1% controlados e 22,2% não 
controlados. BIE foi identificado em 10 (55,6%) do grupo 
< 12 anos e em 17 (63%) do grupo ≥ 12 anos. A Tabela 1 
mostra as características gerais da amostra estudada
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Observa-se nesta tabela que 50% do grupo <12 anos 
apresentaram BIE positivo, com asma parcialmente con-
trolada. No grupo ≥ 12 anos, 70% apresentavam BIE po-
sitivo com asma parcialmente controlada, ou seja, tinham 
algum sintoma respiratório (Figura 1).

Pode-se observar na Figura 2 que há associação signifi-
cante entre o percentual de queda do VEF1 e os sintomas 
respiratórios de acordo com C-ACT/ACT (p=0,013) na 
amostra estudada. Houve concordância entre os sintomas 
respiratórios e o percentual de queda dos valores de VEF1. 
Nos pacientes sintomáticos, verifica-se que os valores per-
centuais de queda do VEF1 diminuíram à medida que os 
sintomas encontravam-se presentes. 

DISCUSSÃO 

A importância de definir e alcançar o controle da asma 
está sendo cada vez mais reconhecida. As ferramentas 
simples validadas que medem o controle da asma são re-
comendadas como meio de definir o controle da doença 
(18). Uma das ferramentas utilizadas em nosso estudo para 
identificar o controle da asma foi o questionário do GINA. 

O presente estudo analisou a associação entre o percen-
tual de queda do VEF1 após o exercício pelo teste de BIE e 
os sintomas respiratórios de acordo com os questionários 
C-ACT/ACT e GINA, em uma amostra de 45 crianças e 
adolescentes asmáticos.

Constatou-se que metade da população estudada com 
idade < 12 anos apresentava asma parcialmente controlada 
ou não controlada, e mais da metade (88,9%) dos ≥ 12 
anos tinha algum relato de sintoma respiratório.

Em 2004, Cassol et al. (19)  realizaram um estudo so-
bre broncoespasmo induzido pelo exercício em crianças e 
adolescentes com diagnóstico de asma e observaram que a 
frequência do BIE pode variar de 13% a 90%, alcançando 
valores de 45% a 95% em crianças asmáticas submetidas a 
teste de laboratório com provocação através do exercício 

Característica
n = 45

< 12 (n=18) ≥ 12 (n=27)
Masculino n (%) 14 (77,8) 12 (44,4)
Idade (anos) 9,1 ± 1,1 14,5 ± 1,5
IMC

entre -2 e - 3 Magreza 0 1 3,7%)
entre +1 e -2 Eutrófico 14 (77,8%) 21 (77,8%)
entre +1 -+2 Sobrepeso 2 (11,1%) 5 (18,5%)
>+2 obesidade 2 (11,1%) 0

C- ACT / ACT 23 [17-27) 21 [11-25]
Prick Test

Negativo 6 (33,3%) 7 (25,9%)
Positivo 12 (66,7%) 20 (74,1%)

GINA
Controlado 9 (50,0%) 3 (11,1%)
Parcialmente controlado 8 (44,4%) 18 (66,7%)
Não controlado 1 (5,6%) 6 (22,2%)

Medicamentos
Sem medicamento 11 (61,1%) 14 (51,9%)
Em uso de CI 5 (27,8%) 7 (25,9%)
Em uso de CI + BD 2 (11,1%) 4 (14,8%)

Prova de Função Respiratória
CV (%) 102 ± 8,6 101,3 ± 13,5
VEF1 (%) 99,1 ± 9,0 97 ± 12,4
VEF1/CV (%) 92 ± 8,2 95,1 ± 8,5
FEF25-75%  96,9 ± 27 85,7 ± 22,3

BIE Negativo 8(44,4%) 10(37%)
BIE Positivo 10(55,6) 17(63%)

Tabela 1. Características gerais da amostra, estratificada pela faixa 
etária

Valores apresentados como n (%), média (±desvio-padrão) ou mediana [mínimo – máximo]. 
IMC: índice de massa corpórea; CVF: Capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório 
forçado no primeiro segundo; GINA (Global Initiative for Asthma); C-ACT (Childhood Asthma 
Control Test); ACT (Asthma Control Test); BIE (Broncoespamo Induzido por Exercício) .

Figura 1. Percentual de casos de BIE de acordo com o controle da asma em diferentes grupos .
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de corrida em esteira. Em nosso estudo, a frequência de 
BIE positivo foi de 55,6% nos <12 anos de idade e 63% 
nos ≥12 anos.

Sabe-se que o uso regular de corticosteroide inalató-
rio é um fator importante e costuma reduzir a magnitude 
do BIE em 50% (20). No presente estudo, 61% dos <12 
anos de idade e 51,9% dos ≥12 anos relataram que não 
utilizavam CI regularmente. A análise entre as relações de 
casualidade do uso de CI e a magnitude do broncoespas-
mo induzido pelo exercício foi um fator limitante do nosso 
estudo. Ademais, houve alta concordância dos resultados 
entre os grupos com e sem medicamento. 

O diagnóstico do BIE é estabelecido por mudanças 
na função pulmonar após o exercício, não com base nos 
sintomas. Esses sintomas são frequentemente associados 
ao exercício vigoroso, como a dispneia, tosse, sibilância 
e produção de muco, não sendo sensíveis para identificar 
pacientes com BIE (21,22). Em nosso estudo, houve sig-
nificância estatística (p<0,05) em relação ao percentual de 
casos de broncoespasmo induzido pelo exercício e contro-
le da asma, segundo GINA. Das 45 crianças e adolescen-
tes avaliadas com idade ≥12 anos, 70% apresentavam BIE 
positivo com asma parcialmente controlada, de acordo 
com o questionário GINA. Contudo, Inci et al (2017)  (23) 
não observaram diferença entre a frequência de resultados 
positivos de BIE entre grupos de crianças asmáticas que 
relatavam sintomas associados ao exercício e aquelas sem 
esta queixa. 

Houve associação entre o percentual de queda do VEF1 
basal após o exercício e os sintomas respiratórios, uma vez 
que o percentual de queda do VEF1 após o exercício foi 
maior à medida que os sintomas encontraram-se presentes, 
de acordo com C-ACT/ACT (p=0,013). Resultados seme-
lhantes foram descritos por Chinellato et al. em 2012, os 
quais demonstraram em seu estudo uma boa associação 

entre a pontuação total do ACT e o BIE (24). Igualmente, 
Melani et al concluíram que os sintomas são preditivos para 
o BIE (25). Entretanto, outros estudos relataram que a his-
tória clínica ou sintomas autorreportados sozinhos não são 
suficientemente específicos ou sensíveis para predizer um 
teste de provocação com exercício positivo ou diagnosticar 
o BIE (26,27,28).

CONCLUSÃO

A associação verificada em nosso estudo entre o per-
centual de queda do VEF1 após o exercício e a presença 
dos sintomas respiratórios reforça a importância do tes-
te de BIE na confirmação da broncoconstricção induzida 
pelo exercício em pacientes asmáticos sintomáticos, auxi-
liando na conduta terapêutica, mesmo na ausência de alte-
rações espirométricas na população pediátrica. 
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RESUMO

Introdução: Os dados epidemiológicos acerca dos casos de Transtorno do Espectro autista no Brasil ainda são muito limitados. 
Desta forma, objetiva-se caracterizar os casos relatados de Transtorno do Espectro Autista e estimar a prevalência no Sul do Bra-
sil. Métodos: Estudo epidemiológico exploratório descritivo, que utilizou dados secundários de órgãos de apoio a indivíduos com 
Transtorno do Espectro Autista nos estados do sul do Brasil, em 2016 e 2017. O cálculo de estimativa de prevalência da doença foi 
realizado segundo a população de cada município respondente. Resultados: Foram relatados 1254 casos deste transtorno, com pre-
valência estimada em 3,85/10.000 habitantes, sendo 3,31/10.000 no estado do Rio Grande do Sul, 3,94/10.000 em Santa Catarina e 
4,32/10.000 no Paraná. Verificou-se uma razão de 2,2 casos do sexo masculino para cada caso do sexo feminino. A proporção de ca-
sos no sexo feminino foi maior em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul e Paraná (p<0,007). Para 773 casos (62%), obteve-se  
informação de idade, com média de 13,94 (±9,77) anos. O maior número de casos relatados estava na faixa de 5 a 9 anos de idade. 
Conclusão: A prevalência do Transtorno do Espectro Autista no Sul do Brasil estimada foi de 3,85 casos a cada 10.000 nascimentos, 
abaixo dos previstos para o Brasil, indicando uma possível subestimação de casos. Para aqueles que relataram a idade do diagnóstico, 
a média foi maior do que seria esperado, alertando para o diagnóstico tardio, o qual pode trazer prejuízos ao desenvolvimento das 
crianças, especialmente na introdução escolar.

UNITERMOS: Prevalência, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Autístico, Estudos Epidemiológicos.

ABSTRACT

Introduction: Since epidemiological data on cases of  Autism Spectrum Disorder in Brazil are still very limited, this study was designed to characterize 
reported cases of  Autism Spectrum Disorder and to estimate its prevalence in Southern Brazil. Methods: A descriptive, exploratory epidemiologic study us-
ing secondary data from support organs for individuals with Autistic Spectrum Disorder in the southern states of  Brazil in 2016 and 2017. The prevalence 
of  the disease was estimated according to the population of  each responding municipality. Results: A total of  1,254 cases of  this disorder were reported, 
with an estimated prevalence of  3.85/10,000 inhabitants, with 3.31/10,000 in the state of  Rio Grande do Sul, 3.94/10,000 in Santa Catarina, and 
4.32/10,000 in Paraná. There were 2.2 male cases for each female case. The proportion of  female cases was higher in Santa Catarina than in Rio Grande 
do Sul and Paraná (p <0.007). For 773 cases (62%), age information was obtained, with a mean of  13.94 (± 9.77) years. The highest number of  cases 
reported was for the 5-9 years age bracket. Conclusion: The prevalence of  Autistic Spectrum Disorder in Southern Brazil was estimated at 3.85 cases 
per 10,000 births, below the estimate predicted for Brazil, indicating a possible underestimation of  cases. For those who reported age of  diagnosis, the mean 
was higher than would be expected, alerting to late diagnosis, which can impair children’s development, especially in school introduction.

KEYWORDS: Prevalence, Autism Spectrum Disorder, Autistic Disorder, Epidemiologic Studies.

Estimate of  cases of  Autism Spectrum Disorder in Southern Brazil
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INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se 
por um conjunto de condições heterogêneas no desenvol-
vimento neurológico (1), o qual se desenvolve ao longo da 
vida (2). Os portadores dessa condição apresentam graves 
dificuldades na comunicação social, sejam elas verbais ou 
não verbais, bem como a presença de interesses restritos e 
comportamentos repetitivos. Tais sintomas manifestam-se  
a partir da primeira infância, aproximadamente nos pri-
meiros oito anos de vida, levando a prejuízos e limitações 
diárias (3), os quais variam em graus de severidade de leve 
a grave. Alguns casos apresentam boas habilidades ver-
bais, com mínimos atrasos na linguagem, mas têm sérios 
problemas no aspecto dos relacionamentos sociais (4).  
A maioria, com frequência, evita participar de jogos e brin-
cadeiras em grupos e tem dificuldades em começar a inte-
ragir socialmente; outra característica bastante comum é o 
comportamento de autoestimulação, como agitar as mãos, 
fazer barulhos incomuns e balançar o corpo de um lado 
para outro (5).

A neurobiologia dessa doença é complexa, inexistindo 
conclusões precisas acerca dos mecanismos neuropatológi-
cos que dão origem aos sintomas do autismo, os quais, por 
sua vez, se manifestam de forma não homogênea, segundo 
os casos registrados até o momento (6). Pelo fato de ainda 
não se saber a causa do TEA, existe certo consenso entre 
os especialistas de que essa doença é decorrente de disfun-
ções do sistema nervoso central (SNC) (3), que levam a 
uma alteração no padrão de desenvolvimento da criança. 
O TEA é diagnosticado a partir da observação clínica em 
crianças, entrevistas com os pais e aplicação de instrumen-
tos específicos (7), e a terapia farmacológica disponível visa 
ao tratamento de sintomas isolados apresentados pela do-
ença, levando a altos custos terapêuticos (8,9).

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos, (do inglês: Centers for Disease 
Control and Prevention – CDC) (10), em 2008, em cada 88 crian-
ças com oito anos de idade, uma apresentava diagnóstico de 
TEA (11,3/10.000). Em 2014, dados publicados pela mesma 
instituição indicaram que uma em cada 45 crianças foi diag-
nosticada com TEA, o que representa uma taxa de 222 ca-
sos/10.000, constatando, assim, que o número de casos dessa 
doença vem aumentando exorbitantemente (11). No entanto, 
as estimativas de prevalência dessa doença ao redor do mun-
do são bastante heterogêneas, com maiores valores na Ásia 
(88/10.000) e no Oriente Médio (60/10.000) (12).

No Brasil, a quantidade de publicações científicas no 
assunto ainda é muito limitada, devido à dificuldade do 
diagnóstico e à ausência de um registro oficial sobre o nú-
mero contínuo de casos. Em 2010, estimava-se cerca de 
500 mil pessoas com TEA ou 25,5/10.000 (13). Até o mo-
mento, no país, apenas um estudo-piloto havia sido realiza-
do, em 2011, no qual Paula e colaboradores (14) avaliaram 
a prevalência de TEA em crianças de 7 a 12 anos em um 
bairro da cidade de Atibaia, no estado de São Paulo. Seus 

dados demonstraram, após a aplicação de instrumentos 
diagnósticos validados no Brasil (ASQ – Autism Screening 
Questionnaires e ADI-R – Autism Diagnostic Interview-Revised), 
que, das 1.470 crianças residentes do bairro, 0,3% apre-
sentava sintomas característicos da doença, ao passo que, 
destas, apenas uma das quatro crianças possuía diagnóstico 
prévio da doença.

Estimar o número de casos do TEA é de suma impor-
tância, pois essa condição neurológica apresenta um sig-
nificativo número de casos em todo o mundo, causando 
impacto econômico e social, aspectos importantes para os 
serviços de saúde e para as famílias envolvidas. Salienta-se  
que, por não haver um registro rotineiro e oficial dos ca-
sos existentes, as estimativas de prevalência são escassas 
e, muitas vezes, podem ocorrer dados equivocados. Con-
siderando-se a magnitude do problema e a escassez de da-
dos epidemiológicos regionais, o objetivo deste estudo foi 
estimar a prevalência de Transtorno do Espectro Autista 
e caracterizar os casos relatados por órgãos de apoio nos 
estados do Sul do Brasil. 

MÉTODOS

Foi realizado um estudo epidemiológico exploratório 
descritivo, utilizando dados secundários de órgãos de apoio 
a indivíduos com TEA. A população foi composta por in-
divíduos com TEA, diagnosticados e cadastrados junto às 
Associações dos Amigos dos Autistas (AMAs), Associação 
dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e Associa-
ção Brasileira de Autismo (ABRA) no sul do Brasil. A co-
leta dos dados ocorreu no período de dezembro de 2016 
a maio de 2017, por meio de contato eletrônico (e-mail), 
obtido pela internet, bem como contato telefônico com os 
órgãos que não responderam ao primeiro contato e, após a 
concordância da instituição, reenviado e-mail, solicitando o 
preenchimento do instrumento de pesquisa.  

Antes do início da coleta dos dados, obteve-se a apro-
vação do consentimento livre e esclarecido de maneira oral 
no momento do contato telefônico com os entrevistados. 
O presente projeto atendeu ao disposto na Resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi subme-
tido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 
Sul de Santa Catarina, sendo aprovado sob parecer número 
1.666.720, de 08 de agosto de 2016. 

Foram incluídos nesta pesquisa indivíduos diagnostica-
dos com TEA e cadastrados em órgãos públicos ou priva-
dos confiáveis, independentemente da idade, que tiveram 
seus dados enviados pelas instituições. Para evitar a dupli-
cidade das pessoas envolvidas, foram solicitados o nome e 
o sobrenome dos indivíduos, bem como o sexo e a idade, 
o que permitiu a identificação individualizada. Todas as 
informações foram armazenadas em um banco de dados 
elaborado pelo autor. 

Os dados enviados pelas instituições respondentes fo-
ram tabulados no programa Microsoft Office Excel 2010. Os 
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municípios que abrangem cada estado foram catalogados 
conforme os dados das instituições de apoio ao TEA. Pos-
teriormente, foram separados por estados do sul do Brasil, 
onde se verificou o número de habitantes por cada municí-
pio, para a soma da população por cada estado. O cálculo 
da prevalência considerou o número de casos reportados 
em cada município que enviou seus dados e a população 
correspondente, em cada estado do Sul do Brasil. A preva-
lência por estado corresponde ao somatório de casos rela-
tados no estado (segundo os municípios que enviaram seus 
dados), dividido pelo somatório da população total dos 
municípios estudados, e foi expressa na constante 10.000 
habitantes. Os dados populacionais foram captados da base 
de dados do Datasus, a partir da Projeção da População das 
Unidades da Federação por sexo e idade: 2000-2030, dis-
ponibilizada pelo IBGE, para o ano intercensitário 2016. 

Para análise estatística, foi utilizado o programa SPSS 
versão 20.0. As variáveis qualitativas foram descritas por 
meio de frequência absoluta (n) e relativa (%) e as variáveis 
quantitativas, por meio de medidas de tendência central e 
dispersão dos dados, conforme verificação de normalida-
de. Para comparações de proporções, foi utilizado o tes-
te de Qui-quadrado, razão de verossimilhança, ou Exato 
de Fisher, e para comparações de médias e medianas, o 
teste de ANOVA e U de Mann-Whitney, respectivamente. 
Quando mais de dois grupos foram avaliados, utilizou-se 
o teste de Tukey para comparações múltiplas. Adotou-se 
como intervalo de confiança 95%, tendo como significati-
vo o valor de p<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram deste estudo 212 instituições no estado do 
Rio Grande do Sul, 195 instituições de Santa Catarina e 222 
instituições do Paraná. A taxa de respostas em cada estado 
foi de 10,4%, 19,8% e 2,3%, respectivamente.

Foram relatados 1254 casos de TEA, 58,2% deles em 
Santa Catarina (Tabela 1). O cálculo de estimativa de preva-
lência do TEA por 10.000 nascimentos, realizado segundo 
a população de cada município respondente, indicou no 
estado do Rio Grande do Sul prevalência de 3,31/10.000, 

no estado de Santa Catarina 3,94/10.000 e no estado do 
Paraná 4,32/10.000, com uma estimativa de prevalência no 
total da Região Sul do Brasil de 3,85/10.000.

Em 2008, a prevalência para o TEA em Santa Catari-
na foi estimada em 1,31/10.000; neste estudo, a frequência 
verificada foi de 3,94/10.000, o que triplica o número de 
casos desta doença, corroborando o que apontam outras 
pesquisas em diferentes lugares do mundo, ou seja, um 
crescente aumento de TEA (15).

Uma estimativa de 2014 nos Estados Unidos sugere 
que 1 em cada 45 crianças, de 3 a 17 anos, foi diagnos-
ticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou 
222/10.000. Isso é notavelmente maior do que a estimativa 
oficial do governo norte-americano de 1 em cada 68 crian-
ças com essa doença em 2014 (147/10.000) (16).

Em relação ao sexo, a amostra total deste estudo foi 
composta por 863 pessoas do sexo masculino (68,8%) e 
391 do sexo feminino (31,2%), com uma razão de 2,2 casos 
do sexo masculino para cada caso feminino.

Uma revisão sistemática analisou 49 estudos, com 
13.784.284 participantes, dos quais 53.712 tinham TEA 
(43.972 meninos e 9.740 meninas), e identificou 4,2 meninos 
para cada menina. Nestes estudos, ocorreram variações de 
3,32:1; 2,88:1; 3,84:1, porém a conclusão desta revisão apon-
tou que, das crianças diagnosticadas com TEA, a verdadeira 
relação homem-mulher não é 4:1, como é frequentemente 
assumido, estando mais perto de 3:1, o que sugere que pode 
haver um viés no diagnóstico de sexo, e que as meninas que 
atendem aos critérios para TEA correm um risco maior de 
não receber um diagnóstico clínico para essa doença (17). 

Em relação ao sexo por estados, este estudo identificou 
no Rio Grande do Sul 2,6 casos do sexo masculino para 
cada caso do sexo feminino. No estado de Santa Catarina, 
foi identificado um total de 730 casos de TEA, sendo que 
no sexo masculino a ocorrência foi de 479 casos (65,6%), 
com uma razão de 1,9 caso masculino para cada caso fe-
minino. No estado do Paraná, dos 77 casos informados, 
79,2% eram do sexo masculino com uma razão masculino: 
feminino de 3,8 casos:1.

A proporção de casos no sexo feminino foi maior em 
SC do que no RS e PR (p=0,007). Diferenças significativas 
foram identificadas entre o Rio Grande do Sul e Santa Ca-
tarina (p=0,018) e entre Santa Catarina e Paraná (p=0,016). 
Entre os estados do Rio Grande do Sul e Paraná, não hou-
ve diferenças significativas (p=0,202). 

Em um estudo semelhante, realizado em quatro conda-
dos da França, com 1.123 crianças com TEA, identificou-
-se uma relação de 4 meninos para cada menina (4:1), sen-
do a taxa de prevalência de 36,5/10.000 nascimentos (18), 
maior do que a encontrada neste estudo.

Dos 1.254 casos investigados nos três estados, obteve-
-se informação de idade para apenas 773 casos (62%), sen-
do que a idade mínima nesta amostra apresentou como 
resultado 1,04 ano e a idade máxima, 56,54 anos. A média 
das idades foi de 13,94 anos, com um desvio-padrão de 
9,77 anos (Tabela 2). Identificou-se que a média de idade 

Tabela 1 . Taxa de respostas e casos relatados de TEA segundo sexo 
nos estados da Região Sul do Brasil

Estados RS SC PR
Número de instituições 
elegíveis 212 195 222

Número de instituições 
respondentes 22 42 5

Taxa de respostas 10,4% 19,8% 2,3%
Número de casos relatados 447 730 77

Sexo masculino 323 (72,3%) 479 (65,6%) 61 (79,2%)
Sexo feminino 124 (27,7%) 251 (34,4%) 16 (20,8%)

Prevalência 3,31/10000 3,94/10000 4,32/10000
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no sexo feminino foi maior (15,05 anos ±10,2) que no sexo 
masculino (13,5 anos ±9,6; p=0,047).

Na relação faixa etária por estados, os casos relatados 
no Rio Grande do Sul apresentaram uma média de idade 
de 12,58 anos (± 8,66). Em Santa Catarina, a média en-
contrada foi de 14,93 anos (±10,35) e, no Paraná, a média 
de idade foi de 11,42 anos (±8,8) (Tabela 2). Verificou-se 
uma diferença significativa na média das idades entre os 
estados (p=0,002). Pelo teste de comparações múltiplas, a 
diferença real ocorreu entre a média de idade dos casos do 
RS e SC (p=0,004). 

Um estudo longitudinal realizado em Estocolmo, na 
Suécia, apontou, em 2011, a prevalência do TEA em dife-
rentes faixas etárias. Entre 0-5 anos, a taxa de prevalência 
foi de 0,4%; de 6-12 anos, 1,74%; de 13 a 17 anos, 2,46%, e 
de 18-27 anos, 1,76%. Entre 2001 e 2011, a prevalência do 
TEA aumentou quase 3,5 vezes em pessoas de 2 a 17 anos. 
O aumento da prevalência de TEA, conforme os autores, 
provavelmente é atribuído a fatores extrínsecos, como au-
mento da conscientização sobre a doença e melhoria nos 
diagnósticos (19).

Observou-se um maior número de casos de TEA, em 
relação à faixa etária, nos três estados da Região Sul do 
Brasil, entre os 5 e 9 anos de idade (Tabela 3). Um estudo 
de coorte realizado em 2016, na Escócia, com 150 pessoas 
com TEA, constatou que a maior incidência em relação à 
faixa etária ocorreu entre os 9 e os 11 anos, um pouco aci-
ma dos resultados encontrados neste estudo (20).

Em um estudo transversal de estimativa de prevalência 
feito em 2014 e 2015 na Índia, um dos países mais po-
pulosos do mundo e com escassez de informações sobre 
prevalência e incidência de TEA, foi identificada uma pre-
valência de 9/10.000 crianças na faixa etária de 1 a 9 anos.  
O estudo foi realizado em áreas rurais, urbanas e também 
em comunidades tribais no estado de Himachal Pradesh, 
norte desse país. O status socioeconômico foi apontado 
como um dos indicadores mais importantes para a inci-
dência do TEA nessa região da Índia (21). 

Constatou-se diferença significativa na distribuição de 
casos segundo sexo e faixa etária no Rio Grande do Sul 
(p=0,014) e em Santa Catarina (p=0,028), onde os casos 
masculinos tendem a ser mais jovens (65% a 70% até 14 
anos) do que os casos femininos (45 a 55% até 14 anos). 
A distribuição dos casos de acordo com sexo e faixa etária, 
em cada estado da Região Sul, está apresentada nas Figuras 
1 a,b,c. 

Quanto à média de idade do diagnóstico para o TEA, 
as instituições pesquisadas relataram que esse dado não é 
pré-requisito para que as pessoas com TEA matriculem-se 
nesses órgãos, portanto nem todas as instituições fornece-
ram esse dado. No Rio Grande do Sul, para 117 (26,2%) 
dos casos, a média de idade ao diagnóstico foi de 4,73 
(±3,83), variando de 2 a 28 anos. Em Santa Catarina, para 
233 (31,9%) dos casos, a média de idade de diagnóstico 
foi de 5,66 (±4,79), variando de 1 a 38 anos, e no Paraná, 
para 21 (27,3%) dos casos relatados, a média foi de 4,76 
(±2,21), variando de 2 a 11 anos. Para todos os estados, a 
mediana de idade de diagnóstico foi de 4 anos. A idade de 
diagnóstico foi maior do que seria esperado, de modo que 
o diagnóstico tardio pode trazer prejuízos ao desenvolvi-
mento das crianças, especialmente na introdução escolar. 

A intervenção precoce em crianças identificadas com 
TEA, a partir dos 18 meses de idade, contribui significati-
vamente na qualidade de vida desses indivíduos e, também, 
dos seus cuidadores; com a rápida intervenção de pedia-
tras, psicólogos, e professores especiais, há uma melhor 
compreensão dos pais a respeito dessa doença e isso pode 
permitir que a criança obtenha uma melhor compreensão 
do ambiente circundante e facilite sua aprendizagem (22). 

Com o aumento na prevalência do TEA, há ainda uma 
preocupação maior em relação ao diagnóstico e à inter-
venção dessa doença. O diagnóstico necessita ser confiá-
vel e documentado o mais cedo possível, pois evidências 
sugerem que esta atitude contribui para uma melhor traje-

Tabela 3. Distribuição dos casos relatados de TEA segundo faixa 
etária nos estados da Região Sul do Brasil

Faixa etária
RS SC PR

N = 286 N=460 N=27
0 a 4 anos 30 48 4
5 a 9 anos 99 147 9
10 a 14 anos 64 76 8
15 a 19 anos 43 57 3
20 a 24 anos 17 41 2
25 a 29 anos 17 40 -
30 a 34 anos 8 26 -
35 a 39 anos 4 13 -
40 a 44 anos 2 8 -
45 a 49 anos 1 2 1
≥ 50 anos 1 2 -

Tabela 2. Análise descritiva da idade dos casos relatados de TEA na Região Sul do Brasil

Estado N % de respostas Média Desvio- padrão Mediana Mínima Máxima
1 - RS 286 63,9 12,58 8,67 10,11 1,57 52,49
2 - SC 460 63,1 14,93 10,36 11,89 1,05 56,54
3 - PR 27 35,0 11,42 8,81 10,00 3,01 45,23
Total 773  13,94 9,78 10,76 1,05 56,54
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tória de desenvolvimento da criança, com maior redução 
de danos (23). 

Este estudo apresenta algumas limitações: informações 
incompletas e heterogêneas recebidas por parte de algumas 
instituições não permitiram uma análise mais detalhada dos 
casos reportados, e de forma representativa para a Região 
Sul do Brasil. O contato inicial ocorreu de maneira indireta, 
via correio eletrônico e/ou telefonema, e foi dependente 
da completitude do cadastro das instituições na internet, o 
que pode ter inibido uma maior participação das institui-
ções envolvidas. É possível que os critérios diagnósticos de 
TEA não sejam uniformes em todas as instituições, haven-
do diferenças na rigorosidade dos parâmetros adotados em 
cada local, o que pode ter influenciado no relato de casos e 
na idade de diagnóstico dos pacientes. Ainda, sabe-se que 
nem todos os casos de TEA são vinculados a instituições 
de apoio como as participantes do estudo, pois estes po-
dem frequentar escolas regulares ou outras instituições, 

Figura 1. Distribuição dos casos reportados de TEA em cada estado 
da Região Sul segundo faixa etária e sexo.

F – sexo feminino . M – sexo masculino .
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A portanto, a prevalência verificada neste estudo pode estar 
subestimada em relação à totalidade de casos existentes em 
cada local.

CONCLUSÃO

A estimativa de prevalência do Transtorno do Espectro 
Autista no Sul do Brasil realizada por este estudo indicou 
3,85 casos a cada 10.000 nascimentos, sendo no Rio Gran-
de do Sul de 3,31/10.000, Santa Catarina, 3,94/10.000 e no 
Paraná, 4,32/10.000. Esses valores mostraram-se abaixo 
dos previstos para o Brasil, mas acima do estimado para 
Santa Catarina em 2008.

Como o TEA não é uma doença de notificação com-
pulsória e não há registro sistemático dos casos, a infor-
mação sobre a magnitude do problema é dependente de 
inquéritos ou pesquisas específicas como essa. Para que se 
tenham dados mais fidedignos e completos da ocorrência 
da doença na população, essa informação poderia ser in-
cluída no cadastro das agentes comunitárias nas unidades 
de saúde, nos cadastros escolares, ou mesmo no censo de-
mográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) ou em pesquisas populacionais de âm-
bito nacional.

Uma efetiva inclusão dos portadores de TEA nos esta-
belecimentos educacionais também se faz necessária, com 
profissionais bem capacitados e bem informados para re-
ceberem, acolherem e beneficiarem esses alunos, através 
de aulas criativas, promovendo a integração, socialização e 
melhoria na saúde dessas pessoas. 
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RESUMO

Introdução: Sífilis é uma doença infecciosa que vem evoluindo significativamente nos últimos anos. A sífilis congênita, forma da 
doença transmitida via transplacentária ou pelo canal de parto, gera grande impacto na saúde pública devido às consequências que 
pode trazer para mãe e feto. Assim, este estudo visou a identificar a prevalência de neonatos e gestantes com sífilis, bem como o perfil 
clínico epidemiológico e o tipo de tratamento referentes à sífilis congênita. Métodos: Estudo transversal realizado em um Hospital 
do Sul de Santa Catarina, no qual foram coletadas informações, através dos prontuários com as respectivas fichas de notificação, de 
todas as gestantes e neonatos com sífilis atendidos no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2016. Resultados: No período do 
estudo, foram notificados 50 casos de sífilis congênita, sendo a prevalência de 3,3 por 1.000 nascidos vivos. A maioria dos neonatos 
era do sexo masculino (56%) e da raça branca (82%). Quanto às gestantes que tiveram neonatos com sífilis congênita, a média de idade 
foi de 26,34±6,60, e 82% realizaram o pré-natal durante a gestação. O tratamento foi considerado adequado em 34,7% das gestantes 
e 22,4% tiveram seus parceiros tratados. Conclusão: A prevalência de sífilis congênita no período aumentou de 1,32/1.000 nascidos 
vivos em 2011 para 8,77/1.000 nascidos vivos em 2016. A prevalência de sífilis na gestação foi de 5,36 para cada 1.000 gestantes.  
Em 44,9% dos casos, o tratamento dos neonatos não incluía penicilinas. Em todos os casos, a evolução foi favorável e os atendimen-
tos, realizados em ambiente hospitalar.

UNITERMOS: Sífilis, Sífilis Congênita, Transmissão Vertical.

ABSTRACT

Introduction: Syphilis is an infectious disease that has been evolving significantly in recent years. Congenital syphilis, a form of  the disease transmitted 
via the placenta or via the birth canal, has a major impact on public health due to its potential consequences on the mother and fetus. Thus, this study aimed 
to identify the prevalence of  newborns and pregnant women with syphilis, as well as the clinical epidemiological profile and the type of  treatment related to 
congenital syphilis. Methods: A cross-sectional study was carried out at a hospital in Southern Santa Catarina, in which data were collected, through medi-
cal charts and their respective report sheets, from all pregnant women and newborn infants with syphilis treated from Jan 2011 to Dec 2016. Results: In 
the study period, 50 cases of  congenital syphilis were reported, with a prevalence of  3.3 per 1,000 live births. Most of  the neonates were male (56%) and 
white (82%). As for pregnant women who had newborns with congenital syphilis, the mean age was 26.34 ± 6.60, and 82% received prenatal care during 
pregnancy. Treatment was considered adequate in 34.7% of  the pregnant women and 22.4% had their partners treated. Conclusion: The prevalence 
of  congenital syphilis in the period increased from 1.32/1,000 live births in 2011 to 8.77/1,000 live births in 2016. The prevalence of  syphilis during 
pregnancy was 5.36 for every 1,000 pregnant women. In 44.9% of  cases the treatment of  neonates did not include penicillins. In all cases, the evolution was 
favorable and cared delivered in hospital settings.

KEYWORDS: Syphilis, Congenital Syphilis, Vertical Transmission.

Epidemiology of  shyphilis in the population attended in the maternity  
ward of  Hospital Nossa Senhora da Conceição in the 2011-2016 period
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INTRODUÇÃO

A sífilis, uma doença infecciosa conhecida há mais de 
500 anos, constitui-se ainda hoje uma grande preocupa-
ção para a saúde mundial, apesar de apresentar diagnós-
tico simples e tratamento eficaz. A transmissão da doença 
acontece, em sua maioria, por via sexual, podendo também 
ocorrer por transfusão sanguínea, por contato com lesões 
mucocutâneas e por via vertical (1,2,3).

A sífilis congênita, forma da doença transmitida via 
transplacentária ou pelo canal de parto, é a que tem maior 
taxa de transmissão dentre as doenças possíveis de serem 
transmitidas durante a gravidez, tendo grande impacto na 
saúde pública devido às consequências que podem trazer 
para mãe e feto (1,4).

O risco de transmissão vertical da sífilis congênita ba-
seia-se na fase da infecção materna, sendo nas fases latente 
e tardia de 30% e nas fases primária e secundária de 70 
a 100%. Em mães não tratadas, pode ocorrer aborto es-
pontâneo, feto natimorto ou morte perinatal, em 40% das 
infecções intrauterinas (1,2). Estima-se que 35% das ges-
tantes sejam portadoras da doença no Brasil (5). A taxa de 
mortalidade infantil por sífilis, no Brasil, passou de 2,2 por 
100.000 nascidos vivos em 2004 para 5,5 em 2013 e, nesse 
ano, foram declarados, em crianças menores de um ano, 
161 óbitos correspondendo a um coeficiente de mortalida-
de de 5,5 por 100.000 nascidos vivos. Quanto à incidência 
de sífilis congênita, houve um aumento de 1,7 caso para 
cada 1.000 nascidos vivos, em 2004, para 4,7 em 2013 (6). 
À sífilis congênita, são atribuídos 500 mil óbitos fetais no 
mundo anualmente (7).

Em 1986, a sífilis congênita foi incluída na lista de do-
enças de notificação compulsória (8). No ano de 2005, na 
tentativa de controlar a infecção vertical pelo Treponema 
Pallidum, a sífilis na gestação entrou na lista de doenças de 
notificação compulsória (9,10).

A triagem sorológica materna é fundamental, pois 
mais de 50% das crianças infectadas têm o surgimento 
dos sintomas nos primeiros três meses de vida, sendo 
assintomáticas ao nascimento (11). Diante disso, devem 
ser submetidos ao rastreamento ao nascer todos os neo-
natos de mães com diagnóstico de sífilis, excluindo-se 
apenas os recém-nascidos de mães que receberam trata-
mento eficaz, que estão assintomáticos e que têm VDRL 
não reagente (12).

Considerando-se o aumento do número de casos de 
sífilis em gestantes e, consequentemente, o aumento da 
sífilis congênita, sendo que a sífilis é uma doença que, 
através de medidas de saúde pública eficazes, pode ser 
prevenida, o presente estudo teve como objetivo conhe-
cer a prevalência de sífilis em pacientes atendidos na ma-
ternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em 
Tubarão/SC, verificando o tipo de tratamento aplicado 
para sífilis congênita e o perfil clínico epidemiológico 
para a população estudada.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal 
realizado no Hospital Nossa Senhora da Conceição na ci-
dade de Tubarão, Santa Catarina, no período de janeiro de 
2011 a dezembro de 2016. O local onde a pesquisa foi feita 
é referência para atendimento terciário de toda a região da 
Associação de Municípios da Região de Laguna (Amurel). 
Foram coletadas informações de todas as gestantes e neo-
natos notificados por sífilis na gestação e por sífilis congê-
nita, neste serviço, no período do estudo. 

Os dados foram coletados em duas etapas, primeira-
mente com a revisão dos prontuários. As variáveis coletadas 
foram: idade gestacional ao nascimento em semanas, tipo 
de parto se normal ou cesáreo, peso de nascimento dos ne-
onatos em gramas, valor de APGAR do quinto minuto dos 
neonatos, município de origem, realização de teste para sífi-
lis no pré-natal e seu resultado e tipo de atendimento, se pú-
blico ou privado. Posteriormente, foram analisadas as fichas 
de notificação compulsória que estavam contidas nos res-
pectivos prontuários, e que são controladas pela Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Nossa Se-
nhora da Conceição. Foram coletadas as seguintes variáveis: 
sexo e raça dos neonatos, idade e raça materna, realização 
do pré-natal, momento do diagnóstico de sífilis materna, 
esquema de tratamento da gestante, tratamento dos parcei-
ros, esquema de tratamento do neonato e evolução do caso. 

No período do estudo, foram atendidas 14.745 gestan-
tes e nasceram 15.026 neonatos. A amostra foi constitu-
ída por 79 gestantes, dentre as quais, 50 neonatos desen-
volveram sífilis congênita. Todas as gestantes preenchiam 
o critério para notificação de sífilis na gestação definido 
pelo Ministério da Saúde, que consiste em: gestante que, 
durante o pré-natal, apresente evidência clínica de sífilis e/
ou sorologia não treponêmica reagente, com teste trepo-
nêmico positivo ou não realizado (5). Todos os neonatos 
preenchiam o primeiro critério para notificação de sífilis 
congênita definido pelo Ministério da Saúde: toda crian-
ça, ou aborto, ou natimorto de mãe com evidência clínica 
para sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente 
para sífilis com qualquer titulação, na ausência de teste con-
firmatório treponêmico, realizada no pré-natal ou no mo-
mento do parto ou curetagem, que não tenha sido tratada 
ou tenha recebido tratamento inadequado (5). 

Os dados coletados foram compilados e analisados em 
planilha eletrônica, utilizando o programa EpiInfo versão 
3.5.4 e com o software SPSS versão 22.0. As variáveis fo-
ram descritas com medidas de tendência central e disper-
são, no caso de variáveis quantitativas, e as variáveis qualita-
tivas foram descritas em números absolutos e proporções. 
Para verificar associação entre as variáveis de interesse, foi 
aplicado teste qui-quadrado e exato de Fisher, quando ne-
cessário, para comparação de proporções e teste t de Stu-
dent ou análise de variância (ANOVA) para comparação 
das médias. O nível de significância estabelecido foi com 
valor de p<0,05. 
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A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Universidade do Sul de Santa Catarina, sob o parecer 
número 1.864.179. Foram respeitados os preceitos éticos da 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

Entre 2011 e 2016, foram notificados 79 casos de sífilis 
na gestação e 50 casos de sífilis congênita entre os pacien-
tes atendidos na maternidade do Hospital Nossa Senhora 
da Conceição na cidade de Tubarão/SC. Foram analisados 
os 50 casos notificados de sífilis congênita. A prevalência 
de sífilis congênita foi de 3,3 por 1.000 nascidos vivos du-
rante todo o período do estudo (Gráfico 1). No ano de 
2016, a prevalência foi de 8,77 por 1.000 nascidos vivos, 
apresentando um aumento de 560% em relação ao ano de 
2011 e de 137% em comparação a 2015.  A análise de ten-
dência entre as taxas de sífilis congênita e os anos de regis-
tro mostrou forte correlação (r:0,703; p:0,037), com um 
aumento exponencial da prevalência no período do estudo. 
A prevalência de sífilis na gestação durante todo o período 
do estudo foi de 5,36 para cada 1.000 gestantes, sendo, no 
ano de 2016, de 15,4 para cada 1.000 gestantes. A transmis-
sibilidade materno-fetal foi de 63,3%. 

Na Tabela 1, estão detalhados os dados epidemiológi-
cos obtidos sobre sífilis congênita. As variáveis idade e raça 
materna, peso ao nascer, tratamento das gestantes, mães de 
neonatos com sífilis congênita, e de seus parceiros foram 
analisadas em relação à realização ou não do pré-natal e 
estão representadas na Tabela 2.

Quanto ao sexo dos neonatos, a maioria foi do sexo 
masculino, com 28 (56%) casos. A raça predominante foi a 
branca, com 41 (82%) casos. Não houve predominância de 
tipo de parto, com 25 (50%) nascimentos por parto cesárea 
e também 25 (50%) por parto normal. A idade gestacio-
nal ao nascimento foi analisada em 48 casos, a média foi 
de 38,22 semanas (DP:±2,2 semanas), e a média de peso 

Tabela 1. Características epidemiológicas da população acometida 
por sífilis congênita no Hospital Nossa Senhora da Conceição de 2011 
a 2016

Variável N %
Sexo neonato

Masculino 28 56
Feminino 22 44
Total 50 100

Raça neonato 
Branca 41 82
Preta 6 12
Parda 3 6
Total 50 100

Tipo de parto 
Normal 25 50
Cesárea 25 50
Total 50 100

Idade Gestacional (em semanas)
<37 8 16,6
≥37 40 83,3
Total 48 100

APGAR
<8 2 4
≥8 48 96
Total 50 100

Peso ao nascer (em gramas)
<2 .500 13 26
≥2.500 37 74
Total 50 100

Raça materna
Branca 41 82
Preta 7 14
Parda 2 4
Total 50 100

Faixa etária materna (em anos)
<20 8 16
20-30 30 60
>30 12 24
Total 50 100

Escolaridade materna
Ensino fundamental incompleto 14 38,8
Ensino fundamental completo 4 11,1
Ensino médio incompleto 7 19,4
Ensino médio completo 8 22,2
Ensino superior incompleto 2 5,6
Ensino superior completo 1 2,8
Total 36 100

Município de origem (estado de Santa 
Catarina)

Tubarão 27 54
Treze de Maio 1 2
Morro Grande 1 2
Capivari de Baixo 8 16Gráfico 1. Casos de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos de 2011 

a 2016
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ao nascer foi de 2.868 gramas (DP:±639 gramas). Hou-
ve associação estatisticamente significativa entre o peso ao 
nascer e a realização do pré-natal. O valor de APGAR do 
quinto minuto foi maior ou igual a 8 em 48 (96%) casos.  
A média de idade materna foi de 26,34, variando de 15 a 43 
anos (DP:±6,60 anos), apresentando significância quando 
relacionada à realização do pré-natal. Quanto à raça ma-
terna, 41 (82%) eram brancas. A escolaridade materna, a 
despeito de dados faltantes, foi verificada em 36 casos. Do 
total de casos notificados, 27 (54%) residiam em Tubarão, 
os demais eram de outros municípios da região da Amurel. 

Dados relacionados ao pré-natal estão explanados na 
Tabela 3. O pré-natal foi realizado em 41 (82%) mães 
que tiveram filhos com sífilis congênita. Em relação ao 
momento de detecção de sífilis materna, o maior índice 
observado foi durante a realização do pré-natal, com 36 
(72%) casos. Todas as gestantes que realizaram o pré-na-
tal fizeram o exame para sífilis durante a gestação, mas 
apenas em 36 (87,8%) delas, o resultado foi positivo.  
No que se refere ao esquema de tratamento das gestantes, 
49 casos foram analisados; desses, 17 (34,7%) realizaram 

tratamento considerado adequado, 24 (49%) inadequado 
e 8 (16,3%) não fizeram tratamento. A adequabilidade do 
tratamento dentre as gestantes que realizaram o pré-natal 
apontou significância estatística. As gestantes que fizeram 
o pré-natal tiveram 87% menos chance de não receber 
tratamento do que as que não realizaram (RP:0,13; IC 
95%: 0,04-0,46). Quanto ao tratamento do parceiro, o 
qual foi analisado em 49 casos, em apenas 11 (22,4%) ca-
sos o parceiro foi tratado concomitante à gestante. Entre 
as que o tratamento foi considerado adequado, 8 (47,1%) 
tiveram seus parceiros tratados, apresentando significân-
cia estatística (p: 0,0046).

Os esquemas utilizados no tratamento da sífilis congê-
nita, a evolução dos casos e o tipo de atendimento realiza-
do estão descritos na Tabela 4.

DISCUSSÃO

No presente trabalho, verificou-se uma prevalência de 
sífilis congênita com disposição crescente entre os anos de 
2011 e 2016. Esse aumento também foi verificado em ou-

Variáveis
Sim Não Valor 

de pMédia/n DP/% Média/n DP/%
Idade Materna1 25,44 6,23 30,44 7,04 0,0383

Peso ao Nascer2 3,01 0,52 2,22 0,75 0,0043

Raça Materna
Brancos 34 82,9 7 77,8

0,5174

Negros 7 17,1 2 22,2
Tratamento da Gestante

Adequado 17 42,5 0 0 0,0085

Inadequado 20 50 4 44,4
Não realizado 3 7,5 5 55,6

Tratamento do Parceiro
Realizado 11 27,5 0 0 0,0794

Não realizado 29 72,5 9 100  

1 – Em anos; 2 – Em gramas; 3 – Teste t de Student; 4 – Exato de Fisher; 5 – Razão de 
Verossimilhança

Tabela 2. Associação das variáveis com a realização do pré-natal

Tabela 1. Continuação

Variável N %
Laguna 2 4
Gravatal 1 2
Sangão 3 6
Criciúma 1 2
Jaguaruna 3 6
Garopaba 1 2
Araranguá 2 4
Total 50 100

Variável n %
Realizou o pré-natal

Sim 41 82
Não 9 18
Total 50 100

Realizou exame para sífilis no pré-natal
Sim 41 82
Não 4 8
Não realizou pré-natal 5 10
Total 50 100

Resultado do teste realizado no pré-natal
Positivo 36 87,8
Negativo 5 12,2
Total 41 100

Diagnóstico de sífilis na gestante 
Durante o pré-natal 36 72
No momento do parto/curetagem 13 26
Após o parto 1 2
Total 50 100

Esquema de tratamento da gestante 
Adequado 17 34,7
Inadequado 24 49
Não realizado 8 16,3
Total 49 100

Parceiro tratado 
Sim 11 22,4
Não 38 77,6
Total 49 100

Tabela 3. Características relacionadas à realização do acompanha-
mento pré-natal
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tras cidades brasileiras (4,13,14). A prevalência encontrada 
durante o período apresentou valor semelhante à de ou-
tros estudos, nos quais variou de 1,1 a 4,3/1.000 nascidos 
vivos (4,15,16). Porém, foi inferior à encontrada em estu-
dos realizados no Norte e Nordeste do Brasil, nos quais 
chegou a variar de 8,1 a 13,8/1.000 nascidos vivos (14,16).  
A prevalência de sífilis na gestação, similarmente, aumen-
tou ano a ano, mostrando-se superior ao apresentado em 
outro estudo realizado no Brasil com dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (17).

A taxa de prevalência de sífilis congênita encontrada 
neste estudo está acima da meta imposta pelo Ministério 
da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde, que 
é de menos de 0,5/1.000 nascidos vivos (18). O aumento 
ano a ano pode se justificar pela maior ocorrência de diag-
nósticos e notificações de sífilis em gestantes e neonatos, 
atribuídos a avanços da vigilância epidemiológica e amplia-
ção do acesso à saúde pela implantação das equipes de es-
tratégia de saúde da família (19). Entretanto, deve-se consi-
derar que a prevalência de casos tenha, de fato, aumentado 
como resultado das carências da assistência pré-natal, bem 
como pela escassez de políticas públicas que visam à pre-
venção de doenças sexualmente transmissíveis. 

A maior parte dos casos ocorreu em mães com idade 
entre 20 e 29 anos e da raça branca, bem como o relatado 
em outros estudos realizados em uma cidade da região sul 
do país (20,21). No entanto, em estudos feitos em outras 
regiões, prevalecem mães da raça negra (16,17). A idade 
materna de maior ocorrência dos casos se justifica por ser 
o auge da vida reprodutiva feminina. A existência da doen-

ça em quaisquer faixas etárias indica que a prática do sexo 
desprotegido independe da idade (19). 

Observou-se valor elevado de sub-registro quando ana-
lisada a escolaridade materna, fato também relatado por 
outros autores (8,22). Os dados da literatura apontam para 
maior prevalência de mulheres com baixo nível de escolari-
dade (13,16,22). Nesta pesquisa, observou-se que 50% das 
mães que tiveram filhos com sífilis congênita possuíam 8 
anos ou menos de estudo e 30,6% tinham 11 anos ou mais, 
sendo que destas, 5,6% tinham ensino superior incompleto 
e 2,8%, ensino superior completo. Dado preocupante, pois 
se supõe que gestantes com 11 anos ou mais de instrução 
possuam entendimento mínimo sobre doenças sexualmen-
te transmissíveis e realização do pré-natal.

Quanto às características dos casos notificados de 
sífilis congênita, prevaleceu idade gestacional maior ou 
igual a 37 semanas, peso ao nascer maior ou igual a 2.500 
gramas e sexo masculino, em concordância com outros 
autores (8,12). 

O pré-natal é essencial para a saúde materno-infantil, 
sendo o período de promoção de saúde e prevenção de 
doenças e complicações, a fim de possibilitar o nascimento 
de uma criança saudável. O Ministério da Saúde preconiza 
que sejam realizadas seis consultas, iniciadas no primeiro 
trimestre da gestação, com a oferta de exames laboratoriais 
básicos (2,19). Tendo em vista que a sífilis congênita é cau-
sa de morbimortalidade perinatal evitável, por ter acessível 
diagnóstico e tratamento, é considerada indicador sentinela 
para avaliar a qualidade de serviço e acompanhamento da 
atenção básica, refletindo as dificuldades de acesso e utili-
zação dos serviços de saúde (3). 

O acompanhamento pré-natal, no presente estudo, foi 
feito em torno de 80% das gestantes, da mesma maneira 
que em outros estudos (2,8,16,22), sendo o proposto pelo 
Ministério da Saúde a realização em 100% das gestantes 
(13). O diagnóstico de sífilis durante o pré-natal, nesse es-
tudo, foi realizado em 72% dos casos; em estudo seme-
lhante realizado na cidade de Cascavel, no Paraná, 53,06% 
dos casos foram diagnosticados durante o pré-natal (19).  
A transmissibilidade materno-fetal encontrada foi alta, sen-
do de mais de 60%; em estudo realizado no Rio de Janeiro, 
foi de 30% (23). 

Para uma menor transmissão vertical da sífilis congêni-
ta, é necessário que a atuação da assistência pré-natal seja 
de grande efetividade e, através do exposto, verificamos que 
ela está sendo insatisfatória, pois, mesmo com a realização 
de acompanhamento durante a gestação, muitos conceptos 
são infectados, indicando necessidade de remodelação da 
assistência materno-infantil. Número de consultas inferior 
ao recomendado, ausência de realização dos exames pre-
conizados no pré-natal, o não retorno das gestantes para 
mostrar os resultados dos exames, assim como o não res-
gate das gestantes por parte do serviço de assistência po-
dem ser apontados como possíveis causas do insucesso da 
assistência pré-natal, uma vez que impedem a realização da 
rotina para diagnóstico e intervenção precoce (4,9).

Tratamento, evolução do caso, 
atendimento n %

Esquema de tratamento
Penicilina G cristalina* 4 8,2
Penicilina G procaína** 5 10,2
Penicilina G benzatina*** 18 36,7
Outro esquema 22 44,9
Total 49 100

Local de tratamento
Hospitalar 50 100
Ambulatorial 0 0

Evolução do Caso
Vivo 50 100
Óbito por sífilis congênita 0 0
Natimorto 0 0

Tipo de Atendimento
Público 50 100
Privado 0 0
Total 50 100

*100 .000 a 150 .000 UI/kg/dia – 10 dias ** 50 .000 UI/kg/dia – 10 dias *** 50 .000 UI/kg/dia

Tabela 4. Esquema de tratamento, evolução do caso e tipo de 
atendimento referente à Sífilis Congênita
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O tratamento das gestantes com sífilis é considerado 
adequado quando feito com penicilina G benzatina na do-
sagem total e na quantidade de aplicação, segundo o esta-
diamento da infecção e concluído no mínimo 30 dias antes 
do parto, devendo estar incluso o tratamento do parceiro. 
Parceiros não tratados aumentam o risco de reinfecção das 
gestantes, mantendo-se o risco de transmissão vertical (4). 
A assistência pré-natal é o momento em que se deve agir a 
fim de diminuir os casos de sífilis congênita.

Recentemente, o Brasil sofreu com um período de es-
cassez de penicilina (24,25), fato que, possivelmente, com-
prometeu o tratamento de gestantes e neonatos com sífilis. 
A sífilis materna pode ser tratada com outro medicamento 
que não penicilina, como a Ceftriaxona; porém, esse tra-
tamento é considerado inadequado e não previne a trans-
missão vertical (26). Quanto ao tratamento dos neonatos 
com sífilis congênita, a primeira escolha, conforme o Mi-
nistério da Saúde, é a penicilina G cristalina e a segunda, 
a penicilina G procaína (24). A Ceftriaxona também pode 
ser utilizada, como alternativa, apenas na indisponibilidade 
de penicilinas, pois não existem evidências científicas da 
eficácia do seu uso (24).

No presente estudo, o tratamento adequado foi fei-
to em mais gestantes em comparação a outros estudos 
(4,8,14,16); no entanto, ainda assim, é um número muito 
aquém do esperado, indicando falhas no manejo dos casos 
de sífilis durante a gestação. Em estudo similar realizado 
no Espírito Santo, 22,64% das gestantes receberam tra-
tamento adequado. Cabe salientar, ainda, a pior situação 
encontrada em estudo realizado na cidade de Palmas, capi-
tal de Tocantins, no qual apenas 1% das gestantes recebeu 
tratamento adequado. 

Neste estudo, 22,4% dos parceiros foram tratados, o 
que corresponde a dados apontados na literatura (14,19).  
Frente ao grande número de parceiros não tratados, o con-
trole da sífilis fica restringido. O Ministério da Saúde reco-
menda que o parceiro da gestante seja instruído quanto à 
necessidade de realizar o tratamento e que, se não compa-
recer à unidade de saúde, deve-se dar-se a busca ativa. Res-
salta-se que é habitual o distanciamento dos homens das 
unidades básicas de saúde. Em vista disso, propõe-se um 
enfoque na abordagem interdisciplinar das famílias, dado 
que a inclusão do parceiro é uma importante estratégia 
para abordagem e controle do agravo (10,13).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para 
a eliminação da sífilis congênita, seriam necessárias a cap-
tação e a realização de exames para sífilis em mais de 90% 
das gestantes, tratamento de 100% das gestantes com exa-
me reagente para sífilis e identificação e tratamento de mais 
de 80% dos parceiros de gestantes com sífilis. Podemos, 
portanto, constatar que nenhum dos parâmetros da OMS 
está sendo corretamente alcançado (18).

Em estudo realizado na cidade de Cascavel, no Paraná, 
mais de 60% dos casos de sífilis congênita foram tratados 
com penicilina G cristalina e, em apenas 4,5%, foram uti-
lizados outros esquemas. No presente estudo, contudo, na 

maioria dos casos, se utilizaram outros esquemas de trata-
mento, sendo a penicilina G cristalina o antibiótico menos 
utilizado (21). 

A sífilis é uma doença com diagnóstico e terapêutica 
simples e de baixo custo, mesmo assim seu controle cons-
titui-se um desafio para profissionais da saúde e gestores. 
Para que haja mudança nessa realidade, considerando-se 
que o principal fator que permitiria a redução da trans-
missão vertical é a qualificação da assistência pré-natal, é 
necessário que ela seja revista e reformulada. Poderiam ser 
realizadas melhorias na infraestrutura das unidades de saú-
de, manutenção de uma equipe de profissionais adequa-
damente instruídos e em número suficiente para garantir 
medidas mais efetivas de prevenção e controle, oferta dos 
exames preconizados durante o acompanhamento pré-na-
tal, facilidade na acessibilidade aos serviços de atenção bá-
sica, a fim de gerar um vínculo precoce e que seja mantido 
até o término da gestação.

Uma limitação desse estudo foi a utilização de dados se-
cundários, o que facilita prováveis falhas de preenchimento 
e subnotificações, existindo, dessa forma, a possibilidade de 
que os resultados observados estejam subestimados. Ainda 
assim, salvo a chance de viés, o presente estudo apresenta 
importantes dados sobre a sífilis congênita.

CONCLUSÃO

Os resultados demonstraram que a prevalência de sífilis 
congênita no período aumentou de 1,32 por 1.000 nascidos 
vivos em 2011 para 8,77 por 1.000 nascidos vivos em 2016. 
A prevalência de sífilis na gestação foi de 5,36 para cada 
1.000 gestantes. Em 56% dos casos, os neonatos eram do 
sexo masculino, em 82% da raça branca, 74% nasceram 
com peso igual ou maior a 2.500 gramas e 83,3% com ida-
de gestacional igual ou maior a 37 semanas. 

Grande parte das mães dos neonatos com sífilis con-
gênita realizou acompanhamento pré-natal, representando 
82% dos casos, porém apenas 72% tiveram o diagnóstico 
feito durante o pré-natal e 34,7% receberam o tratamento 
adequado, expondo fragilidade quanto ao diagnóstico e tra-
tamento oportunos e adequados da sífilis. 

Em relação ao tratamento da sífilis congênita, predomi-
naram, com 44,9% dos casos, esquemas que não incluíam 
penicilinas. Em todos os casos, a evolução foi favorável e 
os atendimentos, realizados em ambiente hospitalar pela 
rede pública.
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RESUMO

Introdução: Infecções Sexualmente Transmissíveis têm como principal característica o contágio pelo contato sexual com indiví-
duos infectados e hoje são um problema de saúde pública em todo o mundo, principalmente pelo aumento na incidência de casos 
de algumas das principais patologias que fazem parte desse grupo, como, por exemplo, Sífilis e HIV, na faixa etária de 20 a 39 anos. 
Diante do atual cenário, o presente artigo tem como objetivo analisar o conhecimento que universitários têm sobre ISTs e em relação 
à prevenção das mesmas. Método: A população analisada foi composta por 200 indivíduos, estudantes de 7ª a 10ª fase dos cursos de 
Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Enfermagem e Psicologia, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de Joaçaba, com 
idade superior a 18 anos. Os dados para realização deste estudo foram obtidos através de questionário composto por questões de múl-
tipla escolha sobre o conhecimento em relação às ISTs e, posteriormente, comparados com a literatura atual. A revisão bibliográfica 
foi realizada com base em artigos científicos publicados em periódicos localizados nas bases de dados Scielo e PubMed. Trata-se de 
um estudo qualiquantitativo. Resultado: Observou-se uma média de acertos em relação ao questionário aplicado de 69,2%. Conclu-
são: O estudo demonstrou que a população analisada possui um bom nível de conhecimento acerca do tema, o que possibilitaria sua 
proteção e informação aos seus futuros pacientes, mas que, ironicamente, permanece expondo-se ao risco de contágio de ISTs, visto 
que ainda compõe parte do grupo com maior incidência das mesmas.

UNITERMOS: Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Infecções Sexualmente Transmissíveis, Controle de Doenças Transmis-
síveis, Prevenção Primária.

ABSTRACT

Introduction: Sexually transmitted infections (STIs) are mainly characterized by the contagion by sexual contact with infected individuals and today 
they are a problem of  public health all over the world, mainly by the increase in the incidence of  cases of  some infections of  this group, such as Syphilis and 
HIV, in the 20-39 years age group. Given the current scenario, this article aims to analyze the knowledge that university students have about STIs and their 
prevention. Methods: The study population was composed of  200 individuals, students from the 7th to 10th phase of  Physiotherapy, Medicine, Dentistry, 
Nursing and Psychology undergraduate courses at Universidade do Oeste of  Santa Catarina, Joaçaba campus, aged over 18 years. The data were obtained 
through a questionnaire composed of  multiple-choice questions about knowledge regarding STIs and subsequently compared with the current literature. A lit-
erature review was carried out based on scientific articles published in journals included in the Scielo and PubMed databases. This is a qualitative-quantitative 
study. Results: The mean of  correct answers in the questionnaire was 69.2%. Conclusion: The study showed that the population analyzed has a good 
level of  knowledge about the subject, which would allow their protection and information to their future patients, but that ironically remains exposed to the 
risk of  contagion, since it is still part of  the group with the highest incidence of  STIs.

KEYWORDS: Sexually Transmitted Diseases (STD), Sexually Transmitted Infections, Control of  Transmissible Diseases, Primary Prevention.

Sexually transmitted infections: knowledge and prevention among university students
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INTRODUÇÃO 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis têm como prin-
cipal característica o contágio pelo contato sexual com indi-
víduos infectados, sendo que a pele e revestimentos mucosos 
da uretra, vagina, colo uterino, reto e orofaringe são conside-
rados a porta de entrada para os micro-organismos (1).

As ISTs são caracterizadas como doenças de difícil de-
tecção, pois, frequentemente, acarretam poucos sintomas 
visíveis, chegando a ser, muitas vezes, assintomáticas (2). 
Segundo Bastos, Cunha e Hacker (3), quando presentes, 
alguns dos sinais e sintomas mais comuns nessas patologias 
são: corrimento, lesões ulceradas e verrucosas, e Carret et 
al. (2) também incluem dor para manter relações sexuais 
nesse mesmo grupo. 

Determinados grupos como jovens e indivíduos que 
iniciaram sua atividade sexual precoce, que mantêm múl-
tiplos parceiros, são menores de idade, pertencem ao sexo 
feminino, possuem baixa escolaridade, não fazem uso de 
preservativos e praticam sexo anal estão inclusos nos gru-
pos que possuem maior prevalência em apresentar sinto-
mas de DST (2). 

Como mostram os Boletins Epidemiológicos sobre Sí-
filis da Secretaria de Vigilância em Saúde (4,5) e os Boletins 
Epidemiológicos sobre HIV-AIDS da Secretaria de Vigi-
lância em Saúde (6,7) o aumento na incidência de casos 
de algumas das principais patologias que fazem parte deste 
grupo, como, por exemplo, sífilis e HIV, na faixa etária de 
20 a 39 anos, desperta um sinal de alerta ao indivíduo uni-
versitário, uma vez que essas doenças podem trazer conse-
quências graves à vida do portador, como a infertilidade, a 
invalidez e até mesmo a morte, além de promoverem gra-
ves consequências psicológicas para milhões de mulheres, 
homens e crianças (8). A investigação dos motivos desses 
aumentos é imprescindível neste momento, e foi realizada 
com a aplicação de um questionário, no qual os próprios 
universitários participaram da investigação deste importan-
te questionamento.

REVISÃO DA LITERATURA

Em um cenário mundial, porém com maior impor-
tância para países em desenvolvimento, infecções sexual-
mente transmissíveis representam uma parcela muito im-
portante da carga de doenças da população e constroem 
um complexo conjunto de infecções causadas por dife-
rentes patógenos e com evoluções e expressões clínicas 
muito diferenciadas (3).

Segundo o Boletim Epidemiológico sobre Sífilis da 
Secretaria de Vigilância em Saúde de 2016 (4), no ano de 
2014, o número total de casos notificados de sífilis adqui-
rida no Brasil foi de 49.632 indivíduos e, no ano de 2015, 
o número total de casos foi de 65.878, sendo que a Região 
Sul ocupou a segunda posição em relação a regiões, o que 
denota um aumento significativo na incidência da referida 

infecção. O boletim aponta ainda, através dos dados, que 
as faixas etárias mais acometidas são de 20 a 29 anos e 30 
a 39 anos, sendo que, de 20 a 29 anos, o valor absoluto de 
incidência é maior. 

Já no Boletim Epidemiológico sobre Sífilis da Secretaria 
de Vigilância em Saúde de 2017 (5) há uma diferença nos 
números apresentados, sendo, no ano de 2014, o número 
total de casos notificados de sífilis adquirida no Brasil de 
50.262 indivíduos; no ano de 2015, o total de 68.526, e no 
ano de 2016, o número total de casos foi de 87.593, sendo 
que a Região Sul continua ocupando a segunda posição, o 
que mantém a característica de aumento significativo da 
incidência da referida infecção. O boletim mantém dados 
que mostram as faixas etárias de 20 a 29 anos, esta com 
maior número, e 30 a 39 anos como as mais acometidas 
pela infecção e, ainda, registra a prevalência de casos no 
sexo masculino em relação ao sexo feminino. 

Observou-se, no Boletim Epidemiológico sobre HIV-
-AIDS da Secretaria de Vigilância em Saúde de 2016 (6), 
um aumento de 26.277 casos de HIV em 2014 para 32.321 
casos em 2015, sendo que a Região Sul ocupou novamente 
a segunda posição na divisão por regiões. O boletim ain-
da apontou que as faixas etárias mais acometidas se en-
contram entre 20 e 39 anos, sendo que o valor absoluto é 
maior para a faixa de 20 a 29 anos. 

Contudo, novamente há alteração nos números apre-
sentados e, no Boletim Epidemiológico sobre HIV-AIDS 
da Secretaria de Vigilância em Saúde de 2017 (7), no ano 
de 2014, o número total de casos notificados de HIV no 
Brasil foi de 28.957 indivíduos, no ano de 2015 o total foi 
de 36.360 e no ano de 2016, o número total de casos foi 
de 37.884, sendo que a Região Sul também continua ocu-
pando a segunda posição, o que mantém a característica 
de aumento significativo da incidência da referida infecção, 
assim como da sífilis. O boletim possui dados que também 
apontam as faixas etárias de 20 a 29 anos, esta com maior 
valor absoluto, e 30 a 39 anos como as mais acometidas 
pela infecção, o mesmo também registra a prevalência de 
casos no sexo masculino em relação ao sexo feminino, as-
sim como na sífilis. 

As DSTs, em geral, são mais prevalentes no grupo de 
14 a 29 anos, e os universitários, por fazerem parte muitas 
vezes desse grupo, e também pelos hábitos de vida, são 
uma população altamente exposta ao risco de adquirir uma 
dessas infecções, além de, frequentemente, acabarem por-
tando-as de forma assintomática (8). 

Segundo estudo realizado, os principais fatores de risco 
para doenças sexualmente transmissíveis evidenciados fo-
ram: sexo feminino, baixo grau de escolaridade, menor ida-
de, início de atividade sexual precoce, a prática de coito anal, 
maior número de parceiros e o não uso de preservativo (2).

Um estudo feito por Carret et al. (2) evidenciou que a 
manifestação de sintomas em infecções sexualmente trans-
missíveis é mais importante quanto menor a idade do por-
tador, além de serem mais notáveis em mulheres do que em 
homens. Os aspectos socioeconômicos não evidenciaram 
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importância neste aspecto no estudo; porém, quando ana-
lisado o grau de escolaridade ajustado para a idade dos in-
divíduos, observou-se maior apresentação de sintomas de 
DST em indivíduos com menor escolaridade, sendo esse 
aspecto mais importante no grupo do sexo feminino. 

Ainda de acordo com Carret et al. (2), um ponto im-
portante na análise do estudo é que aqueles indivíduos que 
fazem parte dos grupos de risco para contrair infecções se-
xualmente transmissíveis também fazem parte dos grupos 
mais susceptíveis a manifestar sintomas das mesmas. No 
entanto, vale a pena destacar que a idade precoce de inicia-
ção sexual e a prática de sexo anal são mais importantes no 
risco de manifestação de sintomas de doenças sexualmente 
transmissíveis em indivíduos do sexo masculino. 

Em um estudo, Castro et al. (8) descrevem que as DSTs 
são a principal causa no mundo de doença aguda, ressaltam 
ainda que esse processo pode chegar até a morte, passando 
pela infertilidade e invalidez e não esquecendo das graves 
consequências psicológicas para milhões de indivíduos. 
Castro et al. (8) enfatizam que essas enfermidades são mui-
to subdiagnosticadas, o que constitui uma importante cau-
sa de morbimortalidade e elevado custo socioeconômico 
em países em desenvolvimento. 

Doenças sexualmente transmissíveis podem gerar com-
plicações muito importantes, tais como infertilidade, abor-
tamento espontâneo, malformações congênitas, aumento 
da chance de contaminação pelo HIV e, em casos mais 
extremos, podem ocasionar a morte do portador (2).

Quando se busca realizar intervenções para diminuir a 
disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, é im-
portante saber o nível de conhecimento da população que 
se pretende atingir. A falta de conhecimento é considerada 
fundamental na aquisição de uma DST, pois teorias com-
portamentais afirmam que o conhecimento da patologia é 
um determinante modificável na aquisição da doença (9). 

O conhecimento acerca de ISTs possui diversos fatores 
que incluem informações diferenciadas sobre sua transmis-
são, etiologia, história natural, tratamento, consequências, 
prevenção e, também, desinformação ou mitos sobre saú-
de sexual e o processamento cognitivo dos indivíduos que 
podem prejudicar a tomada de decisões sexuais (10).

Nos últimos anos, as pesquisas e orientações foram 
centralizadas no HIV, o que, possivelmente, gerou uma 
falta de exposição a informações sobre outras ISTs e mes-
mo que essas tenham formas semelhantes ao HIV em 
relação à transmissão e prevenção, há outras diferenças 
essenciais que necessitam de uma educação mais abran-
gente sobre o tema (10).

Combater DSTs em jovens adultos é uma tarefa assus-
tadora para profissionais da saúde na maioria dos países, 
considerando que muitas barreiras sociais e médicas devem 
ser superadas. Universitários da área da saúde são conside-
rados os futuros cuidadores da população e implementado-
res de medidas preventivas, o que acarreta em uma necessi-
dade de melhor informação e conhecimento sobre o tema 
em relação à população em geral (11). 

Em estudo realizado na área central da Malásia por Fo-
lasayo et al. (11), mulheres foram identificadas como mais 
conhecedoras em relação à transmissão e ao comporta-
mento de ISTs, assim como estudantes das ciências da saú-
de. Entretanto, o estudo ressalta que o conhecimento entre 
os universitários acerca do tema ainda é precário e precisa 
ser melhorado juntamente com as técnicas de ensino ino-
vadoras que estão surgindo. 

Em desenvolvimento de questionário e avaliação psi-
cométrica sobre o conhecimento de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Jaworsky e Carey (10) afirmam que, mesmo 
com todo seu desenvolvimento, os Estados Unidos têm a 
maior taxa em Doenças Sexualmente Transmissíveis entre 
os países desenvolvidos, sendo que a idade precoce de ini-
ciação sexual, multiplicidade de parceiros, relacionamentos 
não monogâmicos e o uso inconsistente de preservativos 
entre os estudantes universitários contribuem considera-
velmente para a epidemia de DSTs no país. 

MÉTODOS 

Tratou-se de um estudo qualitativo e quantitativo, o qual 
englobou 200 universitários, estudantes de 8ª a 10ª fase dos 
cursos de Medicina e Odontologia e 7ª e 9ª fases dos cursos 
de Fisioterapia, Enfermagem e Psicologia, da Universidade 
do Oeste de Santa Catarina, campus de Joaçaba. 

Foram incluídas no estudo pessoas com mais de 18 
anos que aceitaram participar da pesquisa assinando o ter-
mo de consentimento livre e esclarecido. 

Os indivíduos fazem parte do grupo que deve estar 
recebendo e fornecendo orientações à população sobre a 
prevenção e transmissão de ISTs, os quais compõem tam-
bém o conjunto de indivíduos com aumento na incidência 
dessas patologias. 

A pesquisa não teve riscos. Os participantes do estudo 
podem ter sentido algum tipo de desconforto para respon-
der o questionário e expor seu conhecimento teórico, pois 
a discussão sobre o tema abordado ainda carrega muitas 
particularidades. 

A coleta de dados foi realizada entre julho de 2017 e 
abril de 2018.

Para desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados 
dados obtidos através de questionário, o qual está apre-
sentado no Quadro 1 e é composto por questões de múl-
tipla escolha sobre o conhecimento em relação às ISTs. 
As perguntas tinham como opções as respostas sim, não 
ou não sei. O questionário leva o nome de Questionário 
sobre o Conhecimento de Doenças Sexualmente Trans-
missíveis (STD-KQ) e se encontra originalmente no site 
Measurement Instrument Database for the Social Sciences (MI-
DSS), que hospeda mais de 500 instrumentos validados, 
e sofreu uma adaptação transcultural por Teixeira, Figuei-
redo e Mendoza-Sassi (9) com a aprovação do Comitê de 
Ética da Universidade Federal do Rio Grande (CEPAS-
-FURG). 
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Foi entregue a todos os participantes um Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido com todas as informações 
relevantes sobre a pesquisa, o qual foi assinado em duas 
vias pelos que aceitaram participar do estudo. Uma das vias 
ficou com o participante e a outra com os pesquisadores.

A coleta de dados foi realizada por fonte primária, sen-
do o uso do questionário de modo pessoal escrito, sem 
nenhum tipo de consulta, e os dados coletados na pesquisa 
foram tabulados em forma de tabelas e analisados buscan-
do correlacionar as informações coletadas com o cenário 
atual de transmissão e incidência das Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis. 

O presente artigo foi redigido a partir da coleta de da-
dos de projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética 
da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, 
sob número do CAAE 68124717.9.0000.5367.

RESULTADOS

A amostra da pesquisa foi composta por 200 alunos que 
estão igualmente divididos entre 7ª e 9ª fase dos cursos de 
Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia e 8ª e 10ª fases dos 
cursos de Odontologia e Medicina e são, em sua maioria, 
jovens, sendo que 167 alunos se encontram na faixa etária 
de 20 a 29 anos, oito na faixa de 30 a 39 anos, três na faixa 
de 40 anos ou mais e 22 não informaram sua faixa etária. 

Na população investigada, predominam alunos do sexo 
feminino e, representando 84% da amostra total, este grupo é 
composto por 164 estudantes, sendo que 20 integrantes per-
tencem ao curso de Medicina, 39 ao de Enfermagem, 34 ao 
de Psicologia, 36 ao de Odontologia e 39 ao curso de Fisiote-
rapia. Já o grupo de estudantes pertencentes ao sexo mascu-
lino é composto por 29 estudantes, os quais estão divididos 
da seguinte forma: 17 estudantes do curso de Medicina, um 
de Enfermagem, seis de Psicologia, quatro de Odontologia e 
um estudante do curso de Fisioterapia. Três estudantes parti-
cipantes não informaram a qual grupo pertenciam. 

Conforme apresenta a Tabela 1, os acertos das pergun-
tas do questionário em relação ao sexo dos alunos entre-
vistados tiveram uma média de 69,2%, sendo que o sexo 
feminino teve uma média de 67,6% de acertos e o sexo 
masculino, de 76,7%; já os não informantes tiveram uma 
média de 89,3% de acertos. Ainda na Tabela 1, pode-se ob-
servar que a pergunta que teve a média mais alta de acertos, 
com 92%, foi a de número 11: “Um mesmo vírus causa 
todas as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)”, e 
a pergunta com menor porcentagem de acertos foi a de 
número 2: “Infecções Urinárias Frequentes são causadas 
pela Clamídia”, com 23,5% de acertos. 

Já a Tabela 2 traz os resultados sobre a porcentagem 
de erros das perguntas do questionário em relação ao sexo 
do aluno entrevistado e aponta uma média de erros de 
15,1%, sendo que as mulheres apresentaram uma média 
de 16% de erros, os homens 10,7% e os não informan-
tes de 4,8%. A pergunta que teve a maior porcentagem de 

Pergunta Resposta 
correta

1 . Herpes Genital é causado pelo mesmo vírus do HIV . Falso
2. Infecções urinárias frequentes são causadas pela 
Clamídia . Verdadeiro

3 . Existe cura para Gonorreia . Verdadeiro
4. É mais fácil pegar o HIV se uma pessoa também 
tiver outra Doença Sexualmente Transmissível (DST) . Verdadeiro

5 . O Papilomavírus Humano (HPV) é causado pelo 
mesmo vírus que causa o HIV. Falso

6 . Fazer sexo anal aumenta o risco de uma pessoa 
pegar Hepatite B . Verdadeiro

7 . Logo após pegar o HIV, a pessoa desenvolve feridas 
abertas nos órgãos genitais (pênis ou na vagina) . Falso

8 . Existe cura para Clamídia . Verdadeiro
9 . Uma mulher com Herpes Genital pode passar a 
infecção para o bebê durante o parto . Verdadeiro

10 . Uma mulher pode olhar para o seu corpo e dizer se 
tem Gonorreia . Falso

11 . Um mesmo vírus causa todas as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) . Falso

12 . O Papilomavírus Humano (HPV) pode causar 
verrugas genitais . Verdadeiro

13 . O Papilomavírus Humano (HPV) pode levar ao 
câncer nas mulheres . Verdadeiro

14 . Um homem só pega verrugas genitais fazendo 
sexo vaginal . Falso

15 . As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 
podem levar a problemas de saúde, que geralmente 
são mais graves nos homens que nas mulheres.

Falso

16. Uma mulher pode dizer que tem Clamídia se um 
mau cheiro vier de sua vagina . Falso

17 . Se uma pessoa tiver um teste positivo para HIV, 
esse teste pode dizer o quão doente uma pessoa irá 
ficar.

Falso

18 . Existe uma vacina disponível para prevenir uma 
pessoa de pegar Gonorreia . Falso

19 . Uma mulher pode dizer, pela forma como sente seu 
corpo, se tem uma Doença Sexualmente Transmissível 
(DST) .

Falso

20 . Uma pessoa com Herpes Genital deve ter feridas 
abertas para passar a infecção para seu parceiro ou a 
sua parceira sexual .

Falso

21. Existe uma vacina que previne uma pessoa de 
pegar Clamídia . Falso

22 . Um homem pode dizer, pela forma como sente o 
seu corpo, se tem Hepatite B . Falso

23 . Se uma pessoa teve Gonorreia no passado, ela é 
imune (protegida) e não pode pegar de novo . Falso

24 . O Papilomavírus Humano (HPV) pode causar o 
HIV . Falso

25 . Um homem pode evitar de pegar Verrugas Genitais 
lavando seus genitais após o sexo . Falso

26. Existe uma vacina que pode proteger uma pessoa 
de pegar Hepatite B . Verdadeiro

27. Mesmo que o seu parceiro/parceira não tenha 
nenhuma lesão no pênis, ou no ânus ou na vagina, ele/
ela pode passar sífilis para você.

Verdadeiro

28. A sífilis pode ficar escondida no corpo por anos. Verdadeiro

Quadro 1. Questionário Sobre Conhecimento de Doenças Sexual-
mente Transmissíveis (STD-KQ)

Fonte: Teixeira, Figueiredo e Mendoza-Sassi (2015). 
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erros foi a de número 19: “Uma mulher pode dizer, pela 
forma como sente seu corpo, se tem uma Doença Sexual-
mente Transmissível (DST)” com 47%, e as perguntas com 
menores porcentagens de erros foram as de número 13  
“O Papilomavírus Humano (HPV) pode levar ao câncer 
nas mulheres” e 21 “Existe uma vacina que previne uma 
pessoa de pegar Clamídia”, com 2%. 

A Tabela 3 traz resultados sobre a porcentagem de alunos 
que responderam “não sei”, mostrando seu desconhecimen-
to em relação ao tema do qual tratavam as questões. A média 
geral de desconhecimento dos alunos quanto às perguntas 
aplicadas no questionário foi de 15,7%, sendo que as mulhe-
res apresentaram uma média de 16,5% de desconhecimento, 
os homens de 12,5% e os não informantes de 5,9%. A per-
gunta que apresentou a maior porcentagem de desconheci-
mento em relação ao seu tema foi a de número 21: “Existe 
uma vacina que previne uma pessoa de pegar Clamídia”, 

com 40% dos alunos, e a pergunta com menor porcentagem 
de desconhecimento foi a de número 01: “Herpes Genital é 
causado pelo mesmo vírus do HIV”, com 4,5%. 

A Tabela 4 traz dados referentes à porcentagem de 
acertos das perguntas em relação ao curso que os alunos 
entrevistados frequentam, mostrando uma média de acer-
tos de 88,9% para o curso de Medicina, 75,0% para o de 
Enfermagem, 55,8% para o de Psicologia, 63,4% para o de 
Odontologia e 62,9% para o de Fisioterapia. 

A Tabela 5 apresenta informações referentes à porcen-
tagem de erros das perguntas em relação ao curso frequen-
tado pelos alunos e mostra uma média de erros do curso 
de Medicina de 8,6%, de 17,9% para o de Enfermagem, 
16,0% para o de Psicologia, 17,0% para o de Odontologia 
e 15,8% para o de Fisioterapia.

A Tabela 6 traz dados referentes à porcentagem de 
desconhecimento das perguntas em relação ao curso fre-

Pergunta Feminino 
(%)

Masculino 
(%)

Não informado 
(%)

Total 
(%)

01 88,7 96,6 100,0 90,0
02 22,6 27,6 33,3 23,5
03 77,4 89,7 100,0 79,5
04 51,8 72,4 100,0 55,5
05 78,6 82,8 100,0 79,5
06 30,4 44,8 33,3 32,5
07 77,4 96,6 100,0 80,5
08 58,3 72,4 100,0 61,0
09 73,2 72,4 100,0 73,5
10 34,5 55,2 66,7 38,0
11 90,5 100,0 100,0 92,0
12 82,7 86,2 100,0 83,5
13 83,9 89,7 100,0 85,0
14 82,1 93,1 100,0 84,0
15 75,6 69,0 100,0 75,0
16 33,3 58,6 66,7 37,5
17 83,3 93,1 100,0 85,0
18 67,9 75,9 100,0 69,5
19 35,7 58,6 66,7 39,5
20 51,2 58,6 100,0 53,0
21 57,1 62,1 66,7 58,0
22 63,1 86,2 66,7 66,5
23 83,9 93,1 100,0 85,5
24 65,5 82,8 100,0 68,5
25 85,1 82,8 100,0 85,0
26 88,7 89,7 100,0 89,0
27 89,3 86,2 100,0 89,0
28 79,8 72,4 100,0 79,0
Média 67,6 76,7 89,3 69,2

Tabela 1. Porcentagem de acertos das perguntas em relação ao sexo 
do aluno entrevistado

Fonte: os autores . 

Pergunta Feminino 
(%)

Masculino 
(%)

Não informado 
(%)

Total 
(%)

01 6,0 3,4 0,0 5,5
02 35,7 44,8 66,7 37,5
03 10,7 6,9 0,0 10,0
04 39,3 24,1 0,0 36,5
05 7,1 10,3 0,0 7,5
06 38,1 24,1 33,3 36,0
07 11,3 0,0 0,0 9,5
08 5,4 10,3 0,0 6,0
09 10,7 6,9 0,0 10,0
10 48,2 37,9 33,3 46,5
11 4,2 0,0 0,0 3,5
12 3,0 3,4 0,0 3,0
13 2,4 0,0 0,0 2,0
14 9,5 3,4 0,0 8,5
15 8,9 17,2 0,0 10,0
16 40,5 10,3 0,0 35,5
17 11,9 0,0 0,0 10,0
18 5,4 3,4 0,0 5,0
19 51,2 27,6 0,0 47,0
20 38,7 34,5 0,0 37,5
21 2,4 0,0 0,0 2,0
22 16,7 3,4 0,0 14,5
23 3,6 3,4 0,0 3,5
24 14,3 0,0 0,0 12,0
25 6,5 6,9 0,0 6,5
26 6,5 3,4 0,0 6,0
27 4,8 3,4 0,0 4,5
28 4,8 10,3 0,0 5,5
Média 16,0 10,7 4,8 15,1

Tabela 2. Porcentagem de erros das perguntas em relação ao sexo do 
aluno entrevistado

Fonte: os autores . 
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quentado pelos alunos e mostra uma média de desconheci-
mento de 2,5% para o curso de Medicina, 7,1% para o de 
Enfermagem, 28,2% para o de Psicologia, 19,3% para o de 
Odontologia e 21,3% para o de Fisioterapia.

Por último e não menos importante, a Tabela 7 apre-
senta informações referentes aos acertos das questões em 
relação à idade do aluno entrevistado, sendo que o grupo 
de 20 a 29 anos teve uma média de acertos de 68,4%; o 
grupo de 30 a 39 anos apresentou uma média de 77,2% de 
acertos, o grupo de 40 a 49 anos, uma média de 63,1% e o 
grupo de não informantes, uma média de 73,1% de acertos 
das questões aplicadas. 

DISCUSSÃO 

Os dados coletados mostram que a maioria dos parti-
cipantes da pesquisa, cerca de 83,5%, está inclusa na faixa 

Per-
gunta

Medicina 
(%)

Enferma-
gem (%)

Psicolo-
gia (%)

Odontolo-
gia (%)

Fisiotera-
pia (%)

Total 
(%)

01 100,0 77,5 95,0 95,0 82,5 90,0
02 12,5 22,5 20,0 20,0 42,5 23,5
03 100,0 85,0 60,0 82,5 70,0 79,5
04 95,0 70,0 32,5 30,0 50,0 55,5
05 100,0 92,5 67,5 75,0 62,5 79,5
06 55,0 35,0 12,5 45,0 15,0 32,5
07 97,5 75,0 67,5 80,0 82,5 80,5
08 92,5 75,0 30,0 47,5 60,0 61,0
09 92,5 80,0 60,0 70,0 65,0 73,5
10 75,0 32,5 35,0 20,0 27,5 38,0
11 100,0 90,0 95,0 82,5 92,5 92,0
12 100,0 92,5 62,5 90,0 72,5 83,5
13 100,0 90,0 70,0 85,0 80,0 85,0
14 100,0 92,5 70,0 75,0 82,5 84,0
15 85,0 87,5 72,5 57,5 72,5 75,0
16 85,0 32,5 20,0 12,5 37,5 37,5
17 100,0 82,5 82,5 82,5 77,5 85,0
18 97,5 85,0 47,5 60,0 57,5 69,5
19 70,0 27,5 30,0 37,5 32,5 39,5
20 62,5 62,5 55,0 32,5 52,5 53,0
21 92,5 82,5 22,5 35,0 57,5 58,0
22 95,0 77,5 45,0 60,0 55,0 66,5
23 100,0 87,5 80,0 82,5 77,5 85,5
24 97,5 77,5 37,5 70,0 60,0 68,5
25 92,5 95,0 77,5 87,5 72,5 85,0
26 100,0 100,0 72,5 92,5 80,0 89,0
27 100,0 100,0 75,0 90,0 80,0 89,0
28 92,5 92,5 67,5 77,5 65,0 79,0
Média 88,9 75,0 55,8 63,4 62,9 69,2

Tabela 4. Porcentagem de acertos das perguntas em relação ao curso 
do aluno entrevistado

Fonte: os autores . 

Pergunta Feminino
(%)

Masculino 
(%)

Não informado 
(%)

Total 
(%)

01 5,4 0,0 0,0 4,5
02 41,7 27,6 0,0 39,0
03 11,9 3,4 0,0 10,5
04 8,9 3,4 0,0 8,0
05 14,3 6,9 0,0 13,0
06 31,5 31,0 33,3 31,5
07 11,3 3,4 0,0 10,0
08 36,3 17,2 0,0 33,0
09 16,1 20,7 0,0 16,5
10 17,3 6,9 0,0 15,5
11 5,4 0,0 0,0 4,5
12 14,3 10,3 0,0 13,5
13 13,7 10,3 0,0 13,0
14 8,3 3,4 0,0 7,5
15 15,5 13,8 0,0 15,0
16 26,2 31,0 33,3 27,0
17 4,8 6,9 0,0 5,0
18 26,8 20,7 0,0 25,5
19 13,1 13,8 33,3 13,5
20 10,1 6,9 0,0 9,5
21 40,5 37,9 33,3 40,0
22 20,2 10,3 33,3 19,0
23 12,5 3,4 0,0 11,0
24 20,2 17,2 0,0 19,5
25 8,3 10,3 0,0 8,5
26 4,8 6,9 0,0 5,0
27 6,0 10,3 0,0 6,5
28 15,5 17,2 0,0 15,5
Média 16,5 12,5 5,9 15,7

Tabela 3. Porcentagem de desconhecimento das perguntas em rela-
ção ao sexo do aluno entrevistado

Fonte: os autores . 

etária de risco relatada por Castro et al. (8), da qual fazem 
parte os estudantes pertencentes ao grupo de 20 a 29 anos. 
Os referidos indivíduos também são identificados pelos 
Boletins Epidemiológicos de Sífilis e HIV dos anos de 
2016 e 2017 (4-7) como membros dos grupos com maior 
incidência de casos das referidas patologias. 

Constata-se também que a maioria dos universitários 
participantes, em torno de 84%, pertence ao sexo femi-
nino e dos estudantes que pertencem ao sexo masculino, 
aproximadamente 58% cursam Medicina. Ao verificar os 
dados inicialmente tabulados na Tabela 1, entende-se que 
o sexo masculino apresentou uma média de acertos maior 
que a média de acertos do sexo feminino, o que iria de en-
contro com os dados apresentados pelos Boletins Epide-
miológicos de Sífilis e HIV dos anos de 2016 e 2017 (4-7), 
pois, nos mesmos, o sexo que possui maior incidência das 
patologias apresentadas é o masculino, porém pelo fato de 
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Per-
gunta

Medicina 
(%)

Enferma-
gem (%)

Psicolo-
gia (%)

Odontolo-
gia (%)

Fisiotera-
pia (%)

Total 
(%)

01 0,0 17,5 2,5 2,5 5,0 5,5
02 85,0 52,5 15,0 22,5 12,5 37,5
03 0,0 10,0 15,0 12,5 12,5 10,0
04 5,0 27,5 60,0 57,5 32,5 36,5
05 0,0 2,5 10,0 10,0 15,0 7,5
06 25,0 45,0 50,0 25,0 35,0 36,0
07 0,0 20,0 12,5 7,5 7,5 9,5
08 7,5 7,5 7,5 5,0 2,5 6,0
09 5,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0
10 22,5 57,5 42,5 60,0 50,0 46,5
11 0,0 7,5 0,0 2,5 7,5 3,5
12 0,0 5,0 2,5 2,5 5,0 3,0
13 0,0 2,5 0,0 7,5 0,0 2,0
14 0,0 7,5 10,0 15,0 10,0 8,5
15 7,5 7,5 5,0 20,0 10,0 10,0
16 12,5 52,5 30,0 42,5 40,0 35,5
17 0,0 15,0 15,0 7,5 12,5 10,0
18 0,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0
19 22,5 65,0 50,0 50,0 47,5 47,0
20 37,5 32,5 27,5 47,5 42,5 37,5
21 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,0
22 2,5 15,0 20,0 17,5 17,5 14,5
23 0,0 2,5 0,0 5,0 10,0 3,5
24 0,0 17,5 17,5 12,5 12,5 12,0
25 2,5 2,5 12,5 2,5 12,5 6,5
26 0,0 0,0 10,0 7,5 12,5 6,0
27 0,0 0,0 7,5 5,0 10,0 4,5
28 5,0 5,0 5,0 7,5 5,0 5,5
Média 8,6 17,9 16,0 17,0 15,8 15,1

Tabela 5. Porcentagem de erros das perguntas em relação ao curso 
do aluno entrevistado

Fonte: os autores . 

Per-
gunta

Medicina 
(%)

Enferma-
gem (%)

Psicolo-
gia (%)

Odontolo-
gia (%)

Fisiotera-
pia (%)

Total 
(%)

01 0,0 5,0 2,5 2,5 12,5 4,5
02 2,5 25,0 65,0 57,5 45,0 39,0
03 0,0 5,0 25,0 5,0 17,5 10,5
04 0,0 2,5 7,5 12,5 17,5 8,0
05 0,0 5,0 22,5 15,0 22,5 13,0
06 20,0 20,0 37,5 30,0 50,0 31,5
07 2,5 5,0 20,0 12,5 10,0 10,0
08 0,0 17,5 62,5 47,5 37,5 33,0
09 2,5 5,0 30,0 20,0 25,0 16,5
10 2,5 10,0 22,5 20,0 22,5 15,5
11 0,0 2,5 5,0 15,0 0,0 4,5
12 0,0 2,5 35,0 7,5 22,5 13,5
13 0,0 7,5 30,0 7,5 20,0 13,0
14 0,0 0,0 20,0 10,0 7,5 7,5
15 7,5 5,0 22,5 22,5 17,5 15,0
16 2,5 15,0 50,0 45,0 22,5 27,0
17 0,0 2,5 2,5 10,0 10,0 5,0
18 2,5 10,0 42,5 35,0 37,5 25,5
19 7,5 7,5 20,0 12,5 20,0 13,5
20 0,0 5,0 17,5 20,0 5,0 9,5
21 7,5 12,5 77,5 60,0 42,5 40,0
22 2,5 7,5 35,0 22,5 27,5 19,0
23 0,0 10,0 20,0 12,5 12,5 11,0
24 2,5 5,0 45,0 17,5 27,5 19,5
25 5,0 2,5 10,0 10,0 15,0 8,5
26 0,0 0,0 17,5 0,0 7,5 5,0
27 0,0 0,0 17,5 5,0 10,0 6,5
28 2,5 2,5 27,5 15,0 30,0 15,5
Média 2,5 7,1 28,2 19,3 21,3 15,7

Tabela 6. Porcentagem de desconhecimento das perguntas em rela-
ção ao curso do aluno entrevistado

Fonte: os autores . 

a maior parte dos participantes masculinos cursar Medicina 
e esse curso ter apresentado a maior média entre os cursos, 
dado que pode ser observado na Tabela 4, foram tabulados 
novamente os dados, excluindo-se os estudantes desse cur-
so, como pode ser verificado na Tabela 8. 

Os dados apresentados na Tabela 8 vão ao encontro do 
que os Boletins Epidemiológicos de Sífilis e HIV dos anos 
de 2016 e 2017 (4-7) apresentam, pois mostram que existe 
a possibilidade de o sexo masculino possuir maior incidên-
cia de infecção das referidas patologias, e possivelmente de 
outras ISTs, por deter menor conhecimento sobre o tema, 
mesmo que a diferença não seja tão significante, em relação 
ao sexo feminino. 

Ainda na Tabela 1, pode-se constatar que a pergunta 
que teve a média mais alta de acertos foi a de número 11, 
mostrando que a maior parte dos participantes da pesquisa 
sabe que diferentes vírus causam diferentes ISTs, e a per-

gunta com menor porcentagem de acertos foi a de número 
2, a qual deixa alguns questionamentos que envolvem os 
alunos não saberem o que é a Clamídia e quais são suas 
consequências no organismo do portador. 

A Tabela 2 trouxe os resultados sobre a porcenta-
gem de erros das perguntas do questionário em relação 
ao sexo do aluno entrevistado e mostrou a pergunta 19 
com a maior porcentagem de erros, gerando uma preocu-
pação, pois ficou evidente que aproximadamente metade 
dos jovens entrevistados acredita que irá sentir algo dife-
rente, ou identificar alterações em seu corpo quando por-
tarem alguma IST, porém como Castro et al. (8) afirmam 
muitas vezes, o portador de uma IST pode apresentar-se 
de forma assintomática. 

A Tabela 3 apresentou resultados sobre a porcentagem 
de alunos que responderam “não sei” nas perguntas apli-
cadas no questionário, mostrando os valores de desconhe-
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Pergunta 20 a 29 
anos (%)

30 a 39 
anos (%)

40 a 49 
anos (%)

Não informado 
(%)

Total 
(%)

01 86,6 100,0 100,0 95,5 90,0
02 24,6 12,5 66,7 13,6 23,5
03 79,5 75,0 66,7 81,8 79,5
04 56,3 12,5 66,7 63,6 55,5
05 79,6 87,5 0,0 86,4 79,5
06 28,7 75,0 33,3 45,5 32,5
07 79,0 100,0 100,0 81,8 80,5
08 61,1 62,5 66,7 59,1 61,0
09 71,9 87,5 66,7 81,8 73,5
10 38,3 62,5 0,0 31,8 38,0
11 91,6 100,0 100,0 90,9 92,0
12 82,0 62,5 100,0 100,0 83,5
13 84,4 87,5 100,0 86,4 85,0
14 82,6 100,0 100,0 86,4 84,0
15 71,9 100,0 100,0 86,4 75,0
16 38,3 37,5 0,0 36,4 37,5
17 83,8 100,0 100,0 86,4 85,0
18 69,5 87,5 33,3 68,2 69,5
19 39,5 50,0 0,0 40,9 39,5
20 52,1 50,0 66,7 59,1 53,0
21 56,9 75,0 0,0 68,2 58,0
22 64,1 87,5 100,0 72,7 66,5
23 87,4 100,0 66,7 68,2 85,5
24 67,1 75,0 33,3 81,8 68,5
25 82,0 100,0 100,0 100,0 85,0
26 89,8 87,5 66,7 86,4 89,0
27 89,2 87,5 66,7 90,9 89,0
28 76,0 100,0 66,7 95,5 79,0
Média 68,4 77,2 63,1 73,1 69,2

Tabela 7. Porcentagem de acertos das perguntas em relação à idade 
do aluno entrevistado

Fonte: os autores . 

Pergunta Feminino (%) Masculino (%) Total (%)
01 87,2 91,7 87,5
02 25,7 33,3 26,3
03 74,3 75,0 74,4
04 46,6 33,3 45,6
05 75,7 58,3 74,4
06 27,7 16,7 26,9
07 75,0 91,7 76,3
08 53,4 50,0 53,1
09 70,3 50,0 68,8
10 29,7 16,7 28,8
11 89,2 100,0 90,0
12 80,4 66,7 79,4
13 81,8 75,0 81,3
14 79,7 83,3 80,0
15 73,6 58,3 72,5
16 27,0 8,3 25,6
17 81,1 83,3 81,3
18 64,2 41,7 62,5
19 33,1 16,7 31,9
20 50,0 58,3 50,6
21 52,0 16,7 49,4
22 58,8 66,7 59,4
23 81,8 83,3 81,9
24 61,5 58,3 61,3
25 83,8 75,0 83,1
26 87,2 75,0 86,3
27 87,8 66,7 86,3
28 77,0 58,3 75,6
Média 64,8 57,4 64,3

Tabela 8. Porcentagem de acertos das perguntas em relação ao sexo 
do aluno entrevistado, excluindo o curso de Medicina

Fonte: os autores . 

cimento em relação ao tema do qual tratavam as questões. 
A pergunta que apontou a maior porcentagem de desco-
nhecimento em relação ao seu tema foi a de número 21, 
que demonstrou uma baixa de conhecimento dos alunos 
entrevistados quanto a existir uma vacina que previne o 
contágio por Clamídia, fato que, mais uma vez, evidenciou 
a carência de conhecimento dos mesmos sobre esta IST. 

A Tabela 4 trouxe dados referentes à porcentagem de 
acertos das perguntas em relação ao curso que os alunos 
entrevistados frequentavam, mostrando uma média de 
acertos maior para os cursos de Medicina e Enfermagem 
e evidenciando que a prática clínica e o contato frequente 
com pacientes e com o tratamento dos mesmos, além de 
conteúdos de estudo específicos sobre o tema durante a 
formação, trazem um conhecimento maior a esses alunos. 
Porém, os demais cursos participantes não apresentaram 
médias baixas de conhecimento, mostrando que, mesmo 

sem existir um foco em relação ao referido tema em seus 
cursos, possuem capacidade para participar na orientação 
de seus pacientes, fazendo parte de uma abordagem multi-
profissional aos mesmos. 

A Tabela 5 apresentou dados referentes à porcentagem 
de erros das perguntas quanto ao curso frequentado pelos 
alunos e mostrou uma média menor de erros do curso de 
Medicina e médias semelhantes nos demais cursos, diferen-
ça que, possivelmente, explica-se pela abordagem sobre o 
tema ser mais detalhada no curso de Medicina. 

A Tabela 6 trouxe informações referentes à porcen-
tagem de desconhecimento das perguntas em relação ao 
curso frequentado pelos alunos e mostrou que os cur-
sos de Medicina e Enfermagem demonstram ter menos 
desconhecimento quanto ao tema do que os demais cur-
sos, padrão este que pode ser explicado pela mesma jus-
tificativa do padrão de resultado de dados da Tabela 4.  
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Esses cursos possuem o estudo mais dirigido ao tema so-
bre ISTs em algumas disciplinas, maior prática clínica, e 
o contato é mais frequente com pacientes e com o trata-
mento das referidas patologias. 

Por último, a Tabela 7 apresentou dados relativos aos 
acertos das questões em relação à idade do aluno entre-
vistado, sendo que o grupo que apresentou a maior média 
de acertos foi o de 30 a 39 anos, dado esse que pode ir ao 
encontro do que é apresentado pelos Boletins Epidemioló-
gicos de Sífilis e HIV dos anos de 2016 e 2017 (4-7), pois 
a incidência de casos nesta faixa etária é inferior às demais 
faixas etárias. 

CONCLUSÃO

Observa-se no presente estudo uma média de acertos 
em relação ao questionário aplicado de 69,2%, sendo que a 
diferença de conhecimento entre o sexo feminino e mascu-
lino não é significativa. O resultado encontrado demonstra 
que a população analisada possui um bom nível de conhe-
cimento acerca do tema, o que leva ao entendimento de 
que esse grupo está apto a transmitir informações ao res-
tante da população e, também, a proteger-se de forma efe-
tiva contra o contágio de ISTs, porém questiona-se o mo-
tivo de o mesmo ainda fazer parte do grupo de risco e de 
maior incidência das mesmas, considerando que possuem 
o conhecimento e, ironicamente, permanecem expondo-se 
ao risco. Deixa-se como sugestão, ainda, um estudo futu-
ro para investigação do restante da população inclusa no 
grupo de risco, considerando estudantes de cursos que não 
fazem parte da área da saúde e, também, indivíduos que 
pertencem ao grupo de risco, principalmente considerando 
a faixa etária dos mesmos, mas que, por alguma razão, não 
estão frequentando universidades.
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ARTIGO ORIGINAL

INTRODUÇÃO

O treinamento físico intenso e prolongado induz alte-
rações cardiovasculares que permitem ao coração do atleta 
desenvolver um alto desempenho físico. Nessas condições, 
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as necessidades de oxigênio circulantes tornam-se habitu-
almente elevadas, motivando um processo adaptativo (1,2).

Os exercícios de resistência, também chamados de di-
nâmicos, envolvem movimentos de muitos grupos de mús-
culos, sendo, portanto, necessários maiores consumos de 

RESUMO

Introdução: O treinamento físico intenso e prolongado induz alterações cardiovasculares que permitem ao coração do atleta desen-
volver um alto desempenho físico. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar as medidas ecocardiográficas de jogadores 
de futebol profissionais. Métodos: Foi avaliado um total de 41 jogadores de futebol profissionais, com idades entre 17 e 35 anos. Os 
registros do ecocardiograma com Doppler colorido foram realizados em condições de repouso e sem a administração de fármacos. 
Cada exame constou de avaliações nos modos M, bidimensional e Doppler nas modalidades pulsado, contínuo e por mapeamento de 
fluxo a cores. Para a estatística descritiva, foram utilizados os valores da média e desvio-padrão, sendo que todas as análises foram re-
alizadas no programa estatístico SPSS for Windows 20.0. Resultados: Dos 41 atletas avaliados, somente um apresentou aumento da 
espessura do septo interventricular, com leve aumento das dimensões internas do ventrículo esquerdo e leve hipertrofia da espessura 
da parede do ventrículo esquerdo, com consequente sobrecarga ventricular esquerda leve. Conclusão: A Síndrome do Coração de 
Atleta não se traduz em um fenômeno uniforme, especialmente no tocante às modificações estruturais.

UNITERMOS: Atletas, Coração de Atleta, Hipertrofia Cardíaca.

ABSTRACT

Introduction: Intense and prolonged physical training induces cardiovascular changes that allow the athlete's heart to achieve high physical performance. 
The aim of  the present study was to analyze the ultrasonographic measures of  professional soccer players. Methods: A total of  41 professional soccer players 
aged between 17 and 35 years were evaluated. Color Doppler echocardiograms were obtained under resting conditions and without drug administration. Each 
exam consisted of  M-mode, two-dimensional and Doppler evaluations with continuous-wave, pulsed-wave, and color flow imaging techniques. For descriptive 
statistics, mean and standard deviation were used, and all analyses were performed in the statistical software SPSS for Windows 20.0. Results: Of  the 
41 athletes evaluated, only one presented an increase in the thickness of  the interventricular septum, with a slight increase in the internal dimensions of  the 
left ventricle and slight hypertrophy of  the wall thickness of  the left ventricle, with consequent mild left ventricular overload. Conclusions: Athletic Heart 
Syndrome does not translate into a uniform phenomenon, especially regarding structural modifications.

KEYWORDS: Athletes, Athlete’s Heart, Cardiac Hypertrophy.

Analysis of  echocardiographic measures of  professional soccer players
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oxigênio, pressupondo um aumento do débito cardíaco (1). 
Dessa forma, ocorre uma sobrecarga de volume no ventrí-
culo esquerdo ou aumento de pré-carga sobre o miocárdio, 
da qual resultam um espessamento da parede ventricular e 
uma dilatação da cavidade (hipertrofia excêntrica), sem pre-
juízo de função. Assim, atletas que realizam exercícios des-
sa natureza apresentam um aumento da massa ventricular 
esquerda, com mudanças cardíacas similares àquelas em so-
brecarga crônica de volume (2). Desse modo, exercícios de 
resistência causam um aumento do débito cardíaco, devido 
ao aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico,  
além de redução da resistência periférica e aumento mode-
rado da pressão arterial sistólica, levando a uma sobrecarga 
de volume, ampliação da câmara do ventrículo esquerdo 
(VE) com aumento da espessura da parede, resultando em 
hipertrofia excêntrica do VE (3).

Nos exercícios de força ou isométricos, a necessidade 
energética é essencialmente anaeróbia, impondo-se uma 
sobrecarga de pressão ao coração, ou aumento de pós-car-
ga, que leva a uma hipertrofia concêntrica caracterizada por 
aumento da massa do miocárdio e da espessura da parede, 
sem uma mudança substancial no tamanho da cavidade ou 
prejuízo da função (4). Atletas que realizam exercícios des-
sa natureza apresentam um aumento da massa ventricular 
esquerda, com mudanças cardíacas similares àquelas em 
sobrecarga crônica de pressão (2). Além disso, exercícios 
de força são caracterizados por manterem ou aumentarem 
levemente o débito cardíaco e a resistência vascular peri-
férica, o que ocasiona um aumento da pressão arterial e, 
assim, um aumento na pós-carga do VE (2).

Essas alterações podem situar-se fora dos limites da 
normalidade, e o seu significado clínico e prognóstico tem 
sido alvo de intensa discussão e controvérsias (3). Neste 
processo adaptativo, fisiológico e reversível, destacam-se 
o aumento das dimensões das cavidades cardíacas (4-6) 
e da espessura das paredes ventriculares (7), uma menor 
frequência cardíaca em repouso e em qualquer nível de es-
forço (8-10), o aumento da força de contração cardíaca, o 
aumento do volume sistólico em repouso (7), o aumento 
do consumo máximo de oxigênio (10), o aumento da es-
pessura do septo interventricular (7), a diminuição das re-
sistências vasculares periféricas e a redistribuição do fluxo 
sanguíneo (11).

Este conjunto de alterações adaptativas é conhecido 
como Coração de Atleta; todavia, os estudos realizados em 
jogadores de futebol são escassos. Sendo assim, o objetivo 
do presente estudo foi analisar as medidas ecocardiográfi-
cas de jogadores de futebol profissionais.

MÉTODOS

Para o presente estudo descritivo, foi avaliado um total 
de 41 jogadores de futebol profissionais, com idades entre 
17 e 35 anos (idade = 24,31 ± 4,08 anos, altura = 179,60 ± 
5,55 cm, peso corporal = 75,90 ± 6,07 kg, índice de massa 

corporal = 23,50 ± 1,23 kg/m2; média ± desvio-padrão). 
Os registros do ecocardiograma com Doppler colorido 
foram realizados em condições de repouso e sem a admi-
nistração de fármacos. Cada exame constou de avaliações 
nos modos M, bidimensional e Doppler nas modalidades 
pulsado, contínuo e por mapeamento de fluxo a cores. 

Para a estatística descritiva, foram utilizados a mé-
dia, o desvio-padrão, valores máximos e mínimos, sendo 
que todas as análises foram feitas no programa estatísti-
co SPSS for Windows 20.0. O estudo teve a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CAAE 
57112616.2.0000.5349).

RESULTADOS

As diferentes variáveis foram avaliadas a partir de seus 
critérios, sendo que os valores mínimos e máximos, além 
da média e desvio-padrão, estão apresentados na Tabela 1.

Dos 41 atletas avaliados, somente um apresentou au-
mento da espessura do septo interventricular, com leve au-
mento das dimensões internas do ventrículo esquerdo e leve 
hipertrofia da espessura da parede do ventrículo esquerdo, 
com consequente sobrecarga ventricular esquerda leve.

DISCUSSÃO

A hipertrofia cardíaca é dependente do tipo de exercí-
cio realizado. A hipertrofia ventricular pode ser predomi-
nantemente concêntrica (treino de força) ou predominan-
temente excêntrica (treino de resistência). Essas diferentes 
condições resultarão em diferentes adaptações estruturais e 
funcionais do coração. Em um estudo feito com japoneses, 
a incidência de anormalidades no eletrocardiograma (ECG) 
foi estatisticamente menor no grupo de treinamento com 

Variáveis N Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo

Septo interventricular (mm) 41 8,33 0,86 7,00 11,00
Parede posterior do VE (mm) 41 8,33 0,86 7,00 11,00
Diâmetro da aorta (mm) 41 31,00 2,07 26,00 37,00
Diâmetro do átrio esquerdo (mm) 41 35,15 2,68 30,00 39,00
Diâmetro diastólico do VD (mm) 41 20,10 1,72 16,00 25,00
Diâmetro diastólico do VE (mm) 41 53,65 3,02 46,00 58,00
Diâmetro sistólico do VE (mm) 41 30,95 2,97 25,00 38,00
Fração de encurtamento do VE (%)41 42,35 3,92 34,00 50,90
Volume diastólico final VE (ml/m²) 41 71,85 8,98 53,70 86,40
Volume sistólico final VE (ml/m²) 41 19,61 4,31 13,40 30,20
Volume sistólico VE (ml/m²) 41 52,22 7,20 36,80 66,90
Fração de ejeção (%) 41 72,72 4,56 62,40 81,70
Índice sistólico (ml/m²) 41 52,22 7,20 36,80 66,90
Massa ventricular do VE (g/m²) 41105,55 18,29 72,40 171,50

Tabela 1. Valores descritivos das diferentes variáveis analisadas a 
partir do exame ecocardiográfico
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exercícios estáticos do que no grupo com exercícios de re-
sistência (12). Todas essas adaptações são reversíveis com a 
descontinuidade do exercício (13). 

A maioria dos atletas combina as duas formas de exer-
cício, o que ficou conhecido como “remodeling” (14). Em 
diversos estudos, os atletas de esportes de disciplina, como 
é o caso do futebol, mostraram maiores adaptações nas 
dimensões cardíacas ao treino, incluindo cavidade diastóli-
ca final do VE e aumento da massa do VE, apresentando, 
porém, uma função sistólica do VE normal (15). Contudo, 
além da modalidade e intensidade de treino, outros deter-
minantes das adaptações dos corações de atletas são idade, 
sexo (16-17), etnia (13), área de superfície corporal (15), 
pressão arterial (16) e fatores genéticos (13). 

O exame mais utilizado para verificar as dimensões car-
díacas é o ecocardiograma, tendo, cada vez mais, um papel 
essencial no diagnóstico do Coração de Atleta e no diag-
nóstico diferencial entre o Coração de Atleta e patologias 
estruturais cardíacas de aspecto semelhante (13). Estudos 
mostram que mais de 80% dos atletas observados apresen-
taram alterações em seus ECGs, sendo que a maior parte 
delas foi considerada fisiológica devido ao treino, enquanto 
a minoria foi considerada anormal (18). Além disso, pode-
-se comparar estudos, notando-se que mais de 85% dos 
atletas que possuíam doenças cardíacas tinham também 
um ECG anormal (19). No entanto, o diagnóstico de hi-
pertrofia do VE em atletas jovens por ECG está sofren-
do modificações devido à baixa sensibilidade (20), sendo 
encontrado um alto índice de falsos-positivos (21). Sendo 
assim, observou-se em estudos que o ECG estava dentro 
da normalidade em metade dos atletas com espessura do 
VE >13mm e em 3 atletas com hipertrofia do VE (17). 
Também foi largamente ineficaz em detectar o aumento 
do átrio esquerdo (AE) em outro estudo, pois somen-
te 3% dos atletas com AE dilatado tiveram ECG, o qual 
era consistente com esse diagnóstico (15). Talvez estudos 
genéticos somados ao ECG podem ser necessários para 
identificação de diagnóstico diferencial entre hipertrofia fi-
siológica e patológica (22).

Há alterações de ECG relacionadas ao treino, tais como 
bradicardia sinusal, arritmia sinusal, bloqueio do primeiro 
nodo atrioventricular, bloqueio do segundo nodo atrioven-
tricular, bloqueio incompleto de ramo direito, repolariza-
ção precoce e hipertrofia ventricular esquerda. Entretanto, 
algumas são consideradas alterações anormais de ECG, 
como a inversão de onda T, bloqueio do primeiro nodo 
atrioventricular e hipertrofia ventricular direita (18). Desta 
forma, a ecocardiografia torna-se um exame importante 
para diagnóstico. 

A diferença entre hipertrofia fisiológica e patológica 
também pode se dar através de marcadores moleculares, 
sendo que a hipertrofia patológica é associada a alterações 
na expressão do gene de MHC, o que determina mudança 
na capacidade contrátil do miocárdio, com diminuição na 
velocidade de encurtamento dos sarcômeros em patologias 
cardíacas (23), acompanhada pela reexpressão de genes de 

reprogramação fetal como o da α-actina esquelética e fator 
natriurético atrial (24). Além disso, a proteína quinase-B,  
conhecida como PKB ou Akt, por ser determinante da via 
de sinalização intracelular da hipertrofia fisiológica indu-
zida pelo treinamento físico, é fator de diferenciação, pois 
em situações patológicas essa via não é ativada (25,26). 
Também, estímulos hormonais têm sido documentados 
como fortes ativadores da resposta hipertrófica, incluindo 
fatores autócrinos e parácrinos (23). 

Tem sido reportado que um espessamento da parede 
do ventrículo esquerdo maior que 13 mm é muito inco-
mum entre os atletas. No estudo de Pelliccia et al. (17), so-
mente 16 de 947 atletas tiveram VE maior de 13 mm com 
diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, nenhum sendo 
de esportes como o futebol. Em outro estudo, 14% dos 
atletas tiveram a cavidade do VE dilatada mais que o valor 
considerado médio, e 1% excedeu os limites normais para 
espessura da parede do VE (15). Em outro estudo, 55% 
dos atletas estavam dentro do limite da normalidade para 
as dimensões da cavidade do VE no final da diástole, e os 
que tiveram aumento nas cavidades do VE tinham a fun-
ção sistólica dentro dos limites normais e nenhuma anor-
malidade nas paredes (27). Também no estudo de Scharf  
et al. (28), a parede do VE estava 15% mais espessa nos 
atletas do que no grupo controle; no entanto, nenhum dos 
atletas apresentava a parede maior que 12 mm.

Dados pessoais, história familiar, características do exa-
me físico e alterações no eletrocardiograma podem aumen-
tar a suspeita de doença cardíaca (29), portanto, a investiga-
ção desses fatores torna-se de grande importância.

CONCLUSÃO

No presente estudo, somente um dos 41 atletas avalia-
dos apresentou alteração das dimensões do coração. Assim, 
a Síndrome do Coração de Atleta não se traduz, em um 
fenômeno uniforme, especialmente no tocante às modifi-
cações estruturais. A maioria dos atletas, apesar da ótima 
performance esportiva, apresenta dimensões do ventrículo 
esquerdo dentro dos parâmetros normais.
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RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO

A encefalopatia de Hashimoto (EH), também chamada 
de encefalopatia responsiva à corticoesteroide, é uma ence-
falopatia rara, de etiologia autoimune, não necessariamen-
te atribuída à alteração na função tireoideana (1). Descrita 
inicialmente em 1966 por alucinações, tremores e alteração 
do estado mental associado a anticorpos antitereoideanos 
elevados, sendo que, até os dias de hoje, não tem sua fisio-
patologia completamente definida (2). 

Geralmente, apresenta evolução aguda ou subaguda, 
marcada por mioclonias, hiperreflexia e sintomas neurop-
siquiátricos, como psicose e alucinações, além de alteração 
do estado de consciência e declínio cognitivo rápido (3). 

Encefalopatia de Hashimoto – Relato de Caso
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O diagnóstico correto depende de alta suspeição clínica, 
relacionando os sintomas característicos à alteração de au-
toanticorpos antitireoideanos, sendo o antitireoperoxidase 
(TPO) o mais específico (4). Apresenta bom prognóstico 
quando diagnosticada precocemente devido à boa resposta 
à corticoterapia; entretanto, em virtude de sua baixa suspei-
ção clínica, pode ser potencialmente fatal pelo diagnóstico 
tardio e ausência de tratamento adequado (5).

RELATO DE CASO

Paciente feminina, 53 anos, natural e procedente de 
Porto Alegre/RS, tabagista, sem outras comorbidades, 
iniciou um mês antes da internação hospitalar com qua-

RESUMO
 
Paciente feminina, de 52 anos, chegou à Emergência com quadro de confusão mental, esquecimento, delírios persecutórios, alucinações 
visuais e mioclonias há um mês antes da internação, evoluindo após com opistótono. Exame de líquor (LCR) revelou hiperproteinor-
raquia; ressonância nuclear magnética de crânio evidenciou áreas de hipersinal em T2 e flair na substância branca supratentorial, ele-
troencefalograma apresentou padrão FIRDA (potenciais polifásicos não periódicos em regiões anteriores do encéfalo) e laboratoriais 
apontavam elevação dos títulos de anti-TPO, sem disfunção tireoidiana. Diagnosticada como encefalopatia de hashimoto, apresentou 
excelente resposta à terapia iniciada com corticoesteroide. Recebeu alta hospitalar e manteve acompanhamento ambulatorial. Passados 
15 meses, apresentou recorrência dos sintomas após interrupção do fármaco, seguida de remissão com o reinício da medicação. 

UNITERMOS: Encefalopatia de Hashimoto, Encefalopatia Autoimune, Corticoesteroides.

ABSTRACT

A 52-year-old female patient came to the emergency room with confusion, forgetfulness, persecutory delusions, visual hallucinations and myoclonus one month 
before admission, subsequently progressing to opisthotonus. CSF examination revealed hyperproteinorrachia, nuclear magnetic resonance of  the cranium 
showed areas of  hypersignal in T2 and flair in the supratentorial white matter, electroencephalogram with FIRDA (non-periodic polyphasic potentials in 
anterior regions of  the brain) pattern, and laboratory tests pointed to elevation of  anti-TPO titers, without thyroid dysfunction. Diagnosed as Hashimoto's 
encephalopathy, she showed an excellent response to initiated corticosteroid therapy. She was discharged from hospital and followed up at outpatient clinic. 
After 15 months, she presented with recurrence of  symptoms after discontinuation of  the drug, followed by remission with the resumption of  medication. 

KEYWORDS: Hashimoto’s encephalopathy, autoimmune encephalopathy, corticosteroids.

Hashimoto’s encephalopathy – case report
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dro de mioclonias, confusão mental, esquecimento, ce-
faleia, tonturas e quedas frequentes, que culminou em 
atropelamento e fratura de rádio direito, o que motivou 
sua vinda ao hospital. Na admissão hospitalar, paciente 
apresentava-se bastante confusa, desorientada em tempo 
e espaço, com dificuldade em fixar o olhar, alucinações 
visuais, auditivas e mioclonias, predominantes em mem-
bros superiores, sem alteração de força. Exames iniciais 
não demonstravam qualquer alteração metabólica que 
justificasse o quadro neurológico. Sorologias negativas. 
Exame de líquor evidenciou 3 células, 152 mg/dL de pro-
teínas, glicorraquia normal, bacterioscópico e culturais 
negativos. Tomografia computadorizada de crânio, tórax 
e abdômen com contraste sem alterações. Ressonância nu-
clear magnética de crânio com áreas de hipersinal em T2 
e flair na substância branca supratentorial, sem efeito de 
massa, restrição à difusão ou impregnação pelo meio de 
contraste e demais segmentos do neuroeixo apenas com 
alterações ósseas degenerativas, sem comprometimento 
neuronal. Eletroencefalograma com potenciais polifá-
sicos não periódicos, em regiões anteriores do encéfalo 
(padrão FIRDA) e atividade cortical de base em sono 
organizada. Eletroneuromiografia sem alterações. Dosa-
gem de anti-TPO com títulos de 236,91UI/ml, e função 
tireoidiana dentro da normalidade. Levantada suspeita de 
encefalopatia de Hashimoto e iniciado tratamento com 
prednisona, com excelente resposta. Recebeu alta em 
bom estado geral, mantendo somente delírios persecutó-
rios como sintomas.

Mantido acompanhamento ambulatorial e, após es-
tabilização do quadro, foi iniciada redução lenta e pro-
gressiva da dose de corticoesteroide. Durante o pro-
cesso, paciente interrompeu uso do fármaco por conta 
própria, sendo trazida à emergência por contraturas 
musculares, crise convulsiva e opistótono, que inicia-
ram logo após suspensão. Reiniciada dose imunossu-
pressora de corticosteroide com melhora progressiva 
do quadro, persistindo ainda com alucinações visuais e 
delírios persecutórios.

Realizou EEG, TC e RNM de crânio, sem alterações 
em relação aos exames anteriores. Após duas semanas da 
otimização do tratamento, apresentou melhora importante 
do quadro neuropsiquiátrico, recebendo alta hospitalar de-
vidamente medicada e orientada.

DISCUSSÃO

Encefalopatia de Hashimoto (EH) é uma alteração neu-
rológica rara, com maior incidência no sexo feminino (4:1), 
entre a quarta e quinta década de vida (1). Sua fisiopatolo-
gia não é bem definida, com evidências sugerindo como 
mecanismos patogênicos a associação de vasculite cerebral 
autoimune, efeito tóxico de hormônio tireoestimulante 
(TSH) no sistema nervoso central e reação neuronal me-
diada por autoanticorpos (6). 

A apresentação clínica mais comum cursa com altera-
ções neuropsiquiátricas, como psicose esquizofrenia-like, 
alterações comportamentais, mioclonias, convulsões e até 
mesmo opistótono, como no caso relatado (1,7). O diag-
nóstico deve ser cogitado quando excluídas outras causas 
mais prevalentes de encefalopatia, independentemente da 
presença ou não de doença tireoideana. 

Para diagnóstico dessa patologia, é necessária altera-
ção de anti-TPO associado a sintomas clínicos, sendo essa 
alteração a mais frequentemente encontrada (2). Não há 
correlação dos níveis de anti-TPO com a severidade dos 
sintomas, mas sua presença no líquor reforça o diagnóstico 
(7). Devido à prevalência de 2% a 20% dos autoanticorpos 
antitireoidianos séricos na população saudável geral, eles 
não podem ser considerados um achado específico para a 
encefalopatia de Hashimoto, e seus níveis séricos podem 
ou não diminuir com o tratamento (2,3). Anticorpos an-
tialfa-enolase séricos costumam estar elevados em até 83% 
dos pacientes com EH e não se alteram em outras doenças 
neurológicas, sendo o marcador mais específico para tal 
patologia (1,2).

No exame de LCR, podem ou não ser encontrados 
anticorpos anti-TPO, e 85% dos pacientes apresen-
tam níveis elevados de proteínas e pleocitose linfocítica 
moderada (1,4). A hiperproteinorraquia tende a reduzir 
após tratamento adequado (1,2). O eletroencefalograma 
(EEG) se encontra alterado em até 98% dos pacientes, 
geralmente de forma inespecífica, sendo comum o acha-
do de lentificação difusa (3). O EEG demonstra o grau 
de comprometimento do sistema nervoso central e pode 
ser usado como avaliador de resposta ao tratamento (1,3).  
A ressonância magnética costuma ser normal e, em al-
guns casos, apresenta achados inespecíficos, sendo de 
pouco valor para diagnóstico, mas importante para ex-
cluir outras doenças neurológicas (1,3). 

O tratamento de escolha consiste em corticoterapia, 
com dose oral de prednisona variando entre 50-150mg/
dia (1,3). Caso haja disfunção tireoideana, esta também 
deve ser tratada (3). Espera-se uma melhora significativa 
após 6 semanas de tratamento, e até 98% dos pacientes 
têm resposta satisfatória ao uso de corticoesteroides (3,4). 
A duração do tratamento não é definida, sendo indicada 
avaliação individual do momento adequado para redução 
das doses, podendo chegar até 2 anos de tratamento (3). 
Muitos pacientes apresentam recidiva durante a tentativa 
de desmame de corticoesteroide (3), como no caso relata-
do. Os poucos pacientes que não respondem à corticotera-
pia devem fazer uso de outras drogas imunossupressoras, 
como azatioprina e ciclofosfamida (1).

A doença, geralmente, tem bom prognóstico quan-
do instituído tratamento precoce (1,3). A maioria dos 
pacientes retorna ao seu status neurológico habitual; 
entretanto, até 25% evoluem com disfunção cognitiva 
residual (3). Diversos pacientes apresentam episódios 
alternados de recidiva-remissão da doença, apesar do 
tratamento adequado (1). 
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CONCLUSÃO

Se diagnosticado e tratado precocemente, pacientes 
com encefalopatia de Hashimoto recuperam-se com míni-
mas complicações. Por outro lado, o atraso na instituição 
de tratamento adequado pode resultar em mau desfecho. 
Com base em nosso relato e na revisão de literatura, reco-
mendamos elevado grau de suspeição para o diagnóstico e 
investigação para a patologia quando excluídas causas mais 
prevalentes de encefalopatia, independentemente da pre-
sença ou não de doença tireoideana.
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INTRODUÇÃO

Protocolos clínicos podem ser definidos como docu-
mentos que incluem recomendações cuja intenção é oti-
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mizar o cuidado aos pacientes, embasadas tanto na revisão 
sistemática da evidência científica quanto na avaliação dos 
benefícios e malefícios das opções de tratamentos alter-
nativos (1). Para que sejam, de fato, confiáveis, devem ser 

RESUMO

Este trabalho relata a utilização do método Delphi para definição de temas prioritários com objetivo de criar protocolos de pronto-
-atendimento nas áreas de saúde do adulto e pediatria em hospitais públicos. Trata-se de um relato de caso realizado em um hospital 
público de média complexidade de Porto Alegre/RS. Os temas foram definidos utilizando-se a metodologia Delphi, cuja atividade 
teve três rodadas iterativas. Foi selecionado um grupo de painelistas, do qual faziam parte os chefes de emergência e internação do 
hospital, médicos contratados, residentes e gestores. Os 20 tópicos mais votados após a terceira rodada foram considerados temas 
prioritários. Os temas mais votados em saúde do adulto foram condições vasculares, como acidente vascular encefálico e infarto do 
miocárdio. Em pediatria, houve ênfase em doenças infecciosas. Assim, a metodologia Delphi se mostrou adequada para a definição 
de temas prioritários para criação de protocolos em um hospital público.

UNITERMOS: Protocolos, Serviços Médicos de Emergência, Diretrizes Para a Prática Clínica.

ABSTRACT

This work reports the use of  the Delphi method to define priority themes with the objective of  creating emergency care protocols in the areas of  adult health 
and pediatrics in public hospitals. This is a case report carried out in a public hospital of  medium complexity in Porto Alegre/RS. The themes were defined 
using the Delphi methodology, whose activity had three iterative rounds. A group of  panelists was selected, which included the hospital's emergency and hos-
pitalization chiefs, contracted doctors, residents and managers. The 20 most voted topics after the third round were considered priority themes. The most voted 
subjects in adult health were vascular conditions, such as stroke and myocardial infarction. In pediatrics, there was an emphasis on infectious diseases. Thus, 
the Delphi methodology proved adequate to define priority themes for creating protocols in a public hospital.

KEYWORDS: Protocols, Emergency Medical Services, Clinical Practice Guidelines.

Delphi method to define priority themes – the experience of  a public hospital
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desenvolvidos de maneira transparente, com o objetivo de 
evitar vieses e conflitos de interesse. Na sua elaboração, de-
ve-se levar em conta possíveis diferenças entre subgrupos 
de pacientes e alternativas de tratamento. Isso requer um 
grupo multidisciplinar, com profissionais com um amplo 
espectro de habilidades (1,2). 

O uso dessas ferramentas em serviços de saúde traz vá-
rios potenciais benefícios. O mais direto deles seria uma 
melhoria na qualidade das decisões clínicas e, por conse-
guinte, nos desfechos de saúde, uma vez que protocolos 
trazem recomendações explícitas para profissionais que 
têm dúvidas sobre como proceder diante de determinado 
caso (3). Adicionalmente, a identificação e recomendação 
de intervenções clínicas mais custo-efetivas têm como con-
sequência uma possível redução no custo de operação de 
serviços e sistemas de saúde (2).

Um importante desafio encontrado no desenvolvi-
mento de protocolos é a seleção dos temas considerados 
prioritários para a sua elaboração. A área para aplicação de 
protocolos clínicos é vasta, e a criação de documentos in-
dividuais para todas as necessidades é impraticável, sendo 
necessária uma sistemática para definição das prioridades 
(2), como as adotadas em âmbito nacional pelo National 
Institute for Health and Clinical Excellence (4), do Reino Unido.

Tendo em vista a necessidade de desenvolvimento des-
sas sistemáticas para aplicação em ambientes de média com-
plexidade, o presente estudo tem como objetivo relatar um 
método para definição de temas prioritários para a criação 
de protocolos de pronto-atendimento, nas áreas de saúde 
do adulto e pediatria, em hospitais de média complexidade.

RELATO DO CASO

O presente estudo é um relato de caso do Hospital Res-
tinga e Extremo-Sul (HRES), um hospital público de mé-
dia complexidade de Porto Alegre/RS. O hospital conta 
com Unidade de Pronto-Atendimento adulto e pediátrico, 
62 leitos de Unidade de Internação, um Centro de Espe-
cialidades Médicas e uma área de diagnóstico por imagem 
e atende a uma população estimada de 110 mil habitantes. 
Mensalmente, são realizados cerca de 5.500 atendimentos 
médicos na emergência da instituição.

Os temas prioritários para o desenvolvimento de pro-
tocolos foram definidos através de consenso entre os ges-
tores e profissionais médicos provedores de assistência, 
utilizando-se a metodologia Delphi (5). Para a realização 
do método, foi selecionado um grupo de painelistas (mé-
dicos contratados e residentes) para responder às questões. 
Foram contatados os chefes do serviço de emergência e 
de internação do HRES para compor o grupo e auxiliar 
na identificação de especialistas na área que estivessem em 
atuação no hospital.

Trata-se de um questionário intuitivo e iterativo, que 
passa repetidas vezes por um grupo de especialistas em de-
terminada área, com o propósito de produzir consenso de 

opiniões a respeito de eventos futuros. De modo geral, o 
método se distingue por três características básicas: i) ano-
nimato; ii) interação com feedback controlado; iii) respostas 
estatísticas do grupo. As interações sucedem desta maneira 
até que um consenso ou quase consenso seja estabelecido. 
Cada rodada de interações é denominada round. O produ-
to final deverá ser um consenso que contenha o ponto de 
vista da maioria (6,7).

A atividade contou com três rodadas iterativas, sendo 
que cada uma delas esteve online em plataforma digital, 
livre para acesso pelos participantes, por um período de 
duas semanas. Foram enviados e-mails aos participantes 
para lembrá-los de sua data-limite para resposta. As ativi-
dades de desenvolvimento de questionário e convite dos 
potenciais participantes foram realizadas através do pro-
grama REDCap-Research Electronic Data Capture® (Vander-
bilt University, Nashville, TN, EUA). 

Para análise dos dados, foram calculadas as frequências 
absolutas e relativas para variáveis categóricas, e média e 
amplitude interquartil para variáveis contínuas. 

Primeira Rodada

A primeira rodada consistiu de perguntas sobre a for-
mação dos participantes e sua função no hospital. Adicio-
nalmente, foi apresentada uma pergunta aberta convidan-
do os profissionais a listarem 30 tópicos, conforme sua 
relevância nas rotinas de internação e emergência e sua 
necessidade de protocolos.

Os resultados desta fase foram retornados aos parti-
cipantes de forma anônima. Foram listados todos os tó-
picos mencionados ao menos uma vez. Os participantes 
não tiveram acesso às estatísticas dos tópicos menciona-
dos nessa fase.

Segunda Rodada

A segunda rodada consistiu de novo questionário, rea-
lizado a partir das respostas coletadas na primeira rodada. 
Os itens foram agregados em temas, sendo que perguntas 
mais específicas foram feitas sobre cada tópico, de forma a 
combiná-los e eliminar duplicatas. Os participantes foram 
convidados a avaliar a importância de cada tópico de acor-
do com uma escala com intervalo de 0 a 10, bem como 
sugerir inclusões ou exclusões de tópicos. Itens que não 
obtiveram um escore médio maior ou igual a sete foram 
excluídos das rodadas posteriores.

Nesta etapa, cada um dos primeiros 30 tópicos foi 
avaliado quanto ao tipo de população mais acometida, 
diagnóstico, tratamento e necessidade de internação. Esse 
processo se deu através de perguntas com respostas estru-
turadas em escalas Likert de cinco pontos.

Terceira Rodada
Durante a terceira rodada, foi realizada a votação fi-

nal dos tópicos mais relevantes através de ranqueamento. 
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Após a compilação dos votos, os 20 tópicos com maior 
frequência de votação foram os selecionados.

Aspectos Éticos

Os participantes foram informados que, ao responder o 
questionário, estavam aceitando participar do estudo para 
definição de temas prioritários para elaboração de proto-
colos no HRES. Suas respostas foram mantidas em anoni-
mato, sendo que apenas os responsáveis pela execução da 
atividade tiveram acesso a esses dados. O projeto foi apro-
vado pelo CEP-HMV sob CAAE 51304915.0.0000.5330.

RESULTADOS

Dos 21 profissionais convidados, 20 aceitaram par-
ticipar do estudo e retornaram o primeiro questionário.  

Tabela 1. Características dos especialistas participantes do Delphi na 
1ª rodada (n = 20)

Característica Média (variação)/
N (%)

Idade (anos) 37,95 (28-62)
Tempo de formado (anos) 12,6 (3-37)
Atividade Principal (%)

Clínico adulto 10 (47,6)
Clínica pediátrica 5 (23,8)
Gestor 5 (23,8)
Médico residente 1 (4,8)

Instituição que trabalha (%)
Hospital Restinga e Extremo-Sul 18 (72,0)
Hospital Moinhos de Vento 3 (12,0)
Outro 4 (16,0)

Especialidade (%)
Residência médica 15 (65,2)
Título de especialista 6 (26,1)
Não possui especialidade 2 (8,7)

Formação acadêmica (%)
Mestrado concluído 3 (14,3)
Doutorado concluído 4 (19,0)
Mestrado em andamento 2 (9,5)
Doutorado em andamento 1 (4,8)
Não possui formação acadêmica 11 (52,4)

Área de especialização (%)
Medicina Interna 8 (30,8)
Medicina de Urgência 5 (19,2)
Medicina de Família e Comunidade 3 (11,5)
Pediatria 3 (11,5)
Terapia Intensiva Pediátrica 3 (11,5)
Infectologia 1 (3,8)
Nefrologia 1 (3,8)
Pneumologia 1 (3,8)
Tratamento da dor 1 (3,8)

Tabela 2. Resultados da 2ª e 3ª rodada na área de Saúde do Adulto. 
Os temas obedecem à ordem decrescente da 3ª rodada

Tema
2ª rodada 3ª rodada

Média Média
Acidente vascular cerebral isquêmico 9,6 9,8
Parada cardiorrespiratória 9,4 9,4
Síndrome coronariana sem supradesnível 9,3 9,3
Síndrome coronariana com supradesnível 9,4 8,9
Fibrilação atrial - manejo 9,0 8,8
Critérios de gravidade para transferência 
hospitalar 8,3 8,7

Acidente vascular cerebral hemorrágico 8,3 8,6
Sepse/choque séptico 9,2 8,5
Cetoacidose diabética 8,5 8,5
Choque cardiogênico 8,5 8,4
Ventilação mecânica: suporte inicial 8,5 8,4
Bradicardias - manejo inicial 8,7 8,3
Edema agudo de pulmão 9,1 8,3
Investigação de dor torácica 8,7 8,3
Manejo de via aérea difícil 7,6 8,3
Taquiarritmias - manejo inicial 8,7 8,2
Meningite e meningocefalite 8,0 8,2
Estado hiperglicêmico hiperosmolar 8,1 8,1
Acesso venoso central - inserção e retirada 8,0 8,0
Abdômen agudo 8,9 7,9
Crise hipertensiva 8,5 7,9
Insuficiência renal aguda 7,8 7,9
Cólica renoureteral 7,7 7,8
Crise convulsiva 8,0 7,8
Padronização do fluxo de internação 8,7 7,7
Choque hipovolêmico 8,1 7,5
Esturpor e coma 8,7 7,5
Hemorragia digestiva alta 8,1 7,5
Insuficiência cardíaca descompensada: manejo 
inicial 7,5 7,5

Conduta de enfermagem p/paciente com 
instabilidade clínica aguda 8,3 7,5

Hipercalemia 7,2 7,5
Hiperglicemia 8,2 7,5
Pneumonia nosocomial 8,6 7,5
Tromboembolismo pulmonar 8,5 7,5
Delirium 8,7 7,4
Encefalopatia portossistêmica: manejo agudo 7,9 7,3
Hemorragia digestiva baixa 7,7 7,3
Infecção em imunocomprometido 7,9 7,3
Neutropenia febril 8,1 7,3
Profilaxia de TVP 7,9 7,3
Pancreatite aguda 7,4 7,2
DPOC exacerbado: tratamento 8,3 7,1
Anafilaxia 8,0 7,0
Manejo inicial de insuficiência respiratória 7,9 7,0
Dor abdominal 7,9 6,9
Icterícia e hepatite 7,1 6,9
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Tabela 2. Continuação

Tema
2ª rodada 3ª rodada

Média Média
Pielonefrite 7,7 6,9
Trauma cranioencefálico 7,7 6,8
Úlcera por pressão: prevenção e tratamento 
inicial 7,3 6,8

Analgesia e sedação para procedimentos 7,5 6,6
Ascite 7,6 6,5
Cefaleia 7,7 6,5
Investigação de tuberculose e medidas de 
isolamento 7,4 6,5

Prevenção de nefropatia induzida por contraste 7,7 6,2
Politraumatismo 7,4 6,1
Síncope 7,2 6,1
Prevenção de quedas 7,1 5,9

Tema
2ª rodada 3ª rodada

Média Média
Parada cardiorrespiratória 10,0 9,7
Sepse 9,4 9,4
Insuficiência respiratória - manejo inicial 9,4 9,3
Meningite bacteriana - tratamento 9,0 9,3
Meningite - diagnóstico 8,9 9,3
Pneumonia comunitária 9,3 9,1
Asma 9,6 9,0
Choque hipovolêmico 8,9 9,0
Crise convulsiva 8,9 9,0
Estupor e coma 8,8 8,6
Intoxicações 9,3 8,6
Sedação e analgesia em procedimentos 8,6 8,6
Traumatismo cranioencefálico 8,6 8,4
Abdômen agudo 8,3 8,4
Cetoacidose diabética 8,4 8,3
Meningite viral: tratamento 8,3 8,3
Desidratação 9,1 8,0
Anafilaxia 8,6 8,0
Febre sem foco definido 7,8 7,7
Afogamento 7,9 7,6
Gastroenterite 7,4 7,4
Pneumonia nosocomial 8,3 7,3
Pielonefrite 7,5 7,3
Infecção do trato urinário 7,4 7,3
Doenças exantemáticas 8,3 7,0
Infecção de vias aéreas superiores de 
etiologia viral 7,5 7,0
Politraumatismo 7,8 6,8
Dor abdominal 7,8 6,7
Otite média aguda 7,3 6,7
Queimadura 7,4 6,7
Abuso sexual 7,1 5,7

Tabela 3. Resultados da 2ª e 3ª rodada na área de Pediatria. Os temas 
obedecem à ordem decrescente da 3ª rodada

A maioria dos profissionais possuía residência médica ou 
título de especialista em áreas relacionadas à urgência e 
emergência ou áreas gerais de cuidado à saúde (medicina 
interna, medicina de urgência, medicina de família e comu-
nidade) (Tabela 1).

Na primeira rodada, foram citados 82 temas relaciona-
dos à saúde do adulto, sendo que apenas 36 foram citados 
duas vezes ou mais, e apenas 17 receberam três citações 
ou mais (Tabela 2). O tema mais citado nessa primeira 
rodada foi Acidente Vascular Cerebral, estando presente 
na resposta de 10 dos 20 participantes. Infarto Agudo do 
Miocárdio e Pneumonia ficaram empatados, sendo citados 
7 vezes cada. Os 20 temas com maior escore médio na 
terceira rodada foram considerados os temas prioritários.

Quanto à pediatria, foram citados apenas 42 temas, 
sendo que somente 15 constaram mais de uma vez nos 
questionários (Tabela 3). Houve um predomínio das do-
enças respiratórias como temas relevantes. Bronquio-
lite foi o mais referido, aparecendo 8 vezes, seguido por 
asma, indicada 6 vezes, e pneumonia, mencionada 4 vezes.  
Outro tema relevante foi crise convulsiva, citada 5 vezes. 
Para a pediatria, apenas os 10 temas com maior escore mé-
dio foram escolhidos.

DISCUSSÃO

Com a metodologia Delphi, foi possível realizar a sele-
ção de temas prioritários para o desenvolvimento de pro-
tocolos no HRES. Foram contemplados os pontos de vista 
de especialistas nas áreas de gestão e atenção hospitalar de 
urgência e emergência, de maneira econômica e sem neces-
sidade de grandes providências logísticas.

A utilização do consenso em saúde pública através de 
métodos como o Delphi é discutida desde a década de 1960 
(8). Neste histórico, foram testadas em uma ampla gama de 
situações: desde a criação de guidelines nacionais para o uso 

de tecnologias médicas específicas até a decisão de diretri-
zes orçamentárias em unidades administrativas (9). Porém, 
no âmbito do gerenciamento hospitalar e, mais especifica-
mente, na elaboração de algoritmos clínicos, o uso dessas 
técnicas não é amplamente difundido (10).

O desenvolvimento de protocolos clínicos interna-
mente a serviços de saúde já foi relatado previamente na 
literatura (7,11,12), sendo uma maneira de facilitar sua im-
plementação (13) e garantir que se relacione a políticas es-
pecíficas as quais o serviço pode estar submetido, como, 
por exemplo, a Política de Humanização do Sistema Úni-
co de Saúde (14). Adicionalmente, o próprio serviço é o 
melhor juiz de suas capacidades operacionais e financeiras, 
sendo provável que um protocolo local seja apropriado 
para as possibilidades do serviço (7). Segundo a experiên-
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cia realizada em um grupo hospitalar brasileiro, esse desen-
volvimento interno se mostra positivo, com uma melhora 
na integração das equipes técnicas, padronização nas con-
dutas e espaço para melhorias nos serviços, inclusive com 
a incorporação de novas tecnologias (15). 

A ausência de metodologias bem definidas para ob-
tenção de consensos pode afetar sua confiabilidade, pos-
to que os experts envolvidos (9) estão sujeitos a vieses 
relacionais. Nesse sentido, o uso da metodologia Delphi, 
da maneira como aplicada neste relato de caso, é uma al-
ternativa que tem mérito por manter a privacidade dos 
painelistas, assegurando que o resultado obtido não foi 
fruto de pressões sociais (10).

Além disso, um dos pontos fortes do Delphi, quando 
comparado a outros métodos para a obtenção de consen-
so, é o envolvimento de critérios estatísticos na definição 
dos resultados (10). No entanto, esse aspecto não é imune a 
críticas, sendo questionado o estabelecimento arbitrário do 
que seria um nível de consenso (5). No caso relatado, os 20 
temas com maior escore para saúde do adulto e os 10 com 
maior escore para pediatria.

Uma limitação do presente estudo é ser delineado como 
relato de caso. Adicionalmente, ele compartilha fraquezas 
específicas com a metodologia Delphi. Por mais que seja 
amplamente utilizada em vários contextos, ainda há pon-
tos não esclarecidos em seu uso, como sua confiabilidade 
como ferramenta de pesquisa e qual seria o tamanho do 
painel necessário para, de fato, gerar um consenso.

CONCLUSÃO

Com os resultados aqui apresentados, foi possível de-
finir, a partir da visão de especialistas que trabalham nas 
áreas de gestão e na atenção hospitalar de urgência e emer-
gência, nas áreas de pediatria e saúde do adulto, quais são 
os temas prioritários para os protocolos do hospital.
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RESUMO

Hérnias diafragmáticas congênitas de Bochdalek são consideradas raras, principalmente em adultos e adolescentes. Recém-nascidos 
e fetos representam mais de 90% dos casos, por justamente sua etiologia ser o fechamento embriológico incompleto do diafragma. 
Quando persistente em adultos, normalmente é assintomática, logo, um diagnóstico precoce pode impedir danos irreversíveis e trá-
gicos. Caso seja sintomática, manifesta-se por sintomas gastrointestinais e respiratórios inespecíficos. A ultrassonografia é útil para o 
diagnóstico, principalmente no período pré-natal, enquanto a tomografia computadorizada é padrão ouro em adultos, por permitir 
melhor visualização da hérnia e sua localização. O tratamento é cirúrgico e depende de variáveis como tamanho da hérnia, presença 
ou não de complicações e habilidade do cirurgião. Habitualmente, a estratégia tomada é por via abdominal, objetivando oclusão direta 
da hérnia a partir de suturas simples. O presente caso relata um paciente de 38 anos, com queixa de epigastralgia intensa somada a 
episódios de melena e vômito sem fatores de melhora. Havia sinais de peritonite à palpação de abdome e hemitótax esquerdo, de-
monstrava-se com ausência de murmúrios vesiculares à ausculta pulmonar, além de caráter hiperdenso em radiografia de tórax, a qual 
também detectava obliteração de recesso costofrênico ipsilateral e desvio de traqueia. Durante laparotomia exploratória, constatou-se 
presença de orifício em diafragma esquerdo, possibilitando a entrada de vísceras abdominais em cavidade torácica. Após técnica de 
redução volumétrica da herniação e oclusão da abertura no diafragma, o paciente recebeu alta sem intercorrências ou complicações, 
sendo encaminhado para serviço ambulatorial.

UNITERMOS: Hérnias Diafragmáticas Congênitas, Cirurgia Geral, Diafragma.

ABSTRACT

Congenital diaphragmatic hernias of  Bochdalek are considered rare, especially in adults and adolescents. Newborns and fetuses account for more than 90% 
of  the cases, precisely because their etiology is the incomplete embryologic closure of  the diaphragm. When persistent in adults, it is usually asymptomatic, 
so an early diagnosis can prevent irreversible and tragic damage. If  symptomatic, it is manifested by non-specific gastrointestinal and respiratory symptoms. 
Ultrasonography is useful for diagnosis, especially in the prenatal period, while computed tomography is gold standard in adults because it allows better visu-
alization of  the hernia and its location. The treatment is surgical and depends on variables such as hernia size, the presence or absence of  complications and 
the surgeon's ability. Usually the strategy taken is by abdominal approach, aiming direct occlusion of  the hernia from simple sutures. The present case reports 
on a 38-year-old patient with complaint of  intense epigastralgia added to episodes of  melena and vomit without factors of  improvement. There were signs 
of  peritonitis on palpation of  the abdomen, and left hemithorax showed absence of  vesicular murmurs on pulmonary auscultation, as well as a hyperdense 
character on chest X-ray, which also detected obliteration of  ipsilateral costophrenic recess and tracheal deviation. During exploratory laparotomy, the presence 
of  an orifice in the left diaphragm revealed the presence of  abdominal viscera in the thoracic cavity. After a technique of  volumetric reduction of  the herniation 
and occlusion of  the aperture in the diaphragm, the patient was discharged without intercurrences or complications and was referred for outpatient service.

KEYWORDS: Congenital Diaphragmatic Hernias, General Surgery, Diaphragma.

Congenital diaphragmatic hernias of  bochdalek in adult: case report
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INTRODUÇÃO 

Defeitos no fechamento embrionário do músculo dia-
fragma podem gerar falhas na continuidade do mesmo, 
originando situações específicas, conhecidas como hérnias 
diafragmáticas congênitas (HDC) (1). As HDCs são subdi-
vididas, principalmente, quanto à sua localização, poden-
do ser posterolateral (hérnia de Bochdalek), retroesternal 
anterior (hérnia de Morgagni), hiatal ou defeito no septo 
transverso, tendo a primeira maior incidência (2). 

É comumente presente em recém-nascidos e fetos em 
desenvolvimento, acometendo cerca de 1 a cada 1200 nas-
cimentos, sendo causa presente de insuficiência respirató-
ria no neonato, com índices de mortalidade entre 35 e 40% 
(1,3,4). Os adultos, no entanto, representam apenas 5% dos 
casos, com índice de mortalidade de 1 a 5% e grande parte 
dos casos assintomáticos, permitindo um subdiagnóstico 
ao mesmo tempo em que impede o registro de um número 
relevante de casos (5,6).

A apresentação clínica inclui disfunção respiratória de 
grau variável, bulhas cardíacas deslocadas, dor abdominal 
e, com menos frequência, comprometimento intestinal. 
Comporta-se como diagnóstico diferencial de abdome 
agudo e dor abdominal (7,8,9). 

Sabe-se que as complicações agudas mais comuns e te-
midas são encarceramento e estrangulamento das vísceras 
herniadas, as quais podem gerar sofrimento e perfuração 
do tórax ou abdome, evoluindo, posteriormente, com in-
tercorrências sépticas ou óbito (1,7,9). O diagnóstico pre-
coce de tal quadro mostra-se relevante por permitir um 
melhor prognóstico e impedir desfechos trágicos evitáveis 
(6,10). 

Com base nos fatos apresentados, é perceptível que 
o caso a ser relatado é singular, havendo conveniência de 
uma discussão, mesmo que sintética, da ocorrência da hér-
nia diafragmática congênita de Bochdalek em adultos.

RELATO DE CASO

L.M.S., sexo masculino, 38 anos, portador de gastrite 
crônica, em uso de omeprazol, tabagista, etilista, encami-
nhado em vaga zero, relatava dor epigástrica intensa há dois 
dias sem fatores de melhora, melena e vômitos. Negava 
disfagia, tosse e histórico de trauma torácico ou abdominal. 

Em exame físico de abdome, apresentava dor à palpa-
ção profunda, resistência abdominal involuntária, diminui-
ção dos ruídos hidroaéreos e dor à descompressão brus-

Figura 2. Herniação de vísceras abdominais para cavidade torácica 
através de orifício diafragmático

Figura 1. Radiografia de tórax demonstrando aumento da densidade 
em dois terços inferiores de hemitórax esquerdo associado à obliteração 
de recesso costofrênico ipsilateral e desvio de traqueia para a direita

Figura 3. Radiografia de tórax de controle realizada após correção de 
hérnia diafragmática
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ca. Além disso, hemitórax esquerdo demonstrava-se com 
abolição de murmúrios vesiculares à ausculta pulmonar, 
associada à hiperdensidade em radiografia de tórax, a qual 
também detectava obliteração de recesso costofrênico ipsi-
lateral e desvio de traqueia para a direita (Figura 1).

Exames laboratoriais demonstravam leucocitose de 
14.360/mm3, além de dosagem sérica de creatinia 1,4mg/
dL, lipase 98U/L e amilase 116U/L. 

Com hipótese diagnóstica de abdome agudo perfurativo, 
consequente de úlcera péptica sem a presença de pneumope-
ritônio, o paciente foi submetido à laparotomia exploratória, 
em que se pôde visualizar orifício em diafragma à esquerda, 
com cerca de 4 centímetros, tendo segmentos de intestino 
delgado, cólon transverso, corpo gástrico e apêndices epi-
ploicos adentrando na cavidade torácica (Figura 2). Foi re-
alizada abertura do orifício, redução do conteúdo herniário 
para a cavidade abdominal, sem a evidência de sofrimento 
visceral, e, em seguida, correção do defeito diafragmático 
com sutura contínua utilizando fio de Poliglactina 910. 

Realizou-se drenagem de tórax em selo d’água no quin-
to espaço intercostal esquerdo. Em radiografia de controle 
pós-operatória, pôde-se evidenciar correção de aspecto hi-
perdenso em hemitórax esquerdo relatado anteriormente 
(Figura 3). O paciente recebeu alta no 6º dia após a cirurgia, 
sem complicações ou intercorrências, como febre, náuseas, 
vômitos ou qualquer tipo de complicação no trânsito intes-
tinal, passando então para seguimento ambulatorial.

DISCUSSÃO COM REVISÃO  
DE LITERATURA

A formação de hérnias diafragmáticas congênitas do 
lado esquerdo é mais incidente, sendo tal dado atribuído 
ao fato de que a cúpula direita do diafragma desenvolve-se 
antes da esquerda e que o fígado, por ser sólido e volumo-
so, impede a herniação de vísceras abdominais em seu lado 
ipsilateral (10). Há relatos em que a HB ocorreu simulta-
neamente a malformações genéticas de origem cromossô-
mica, como síndrome de Turner, Down, Patau, Edwards e 
Fryn (2,5). Herniações do lado esquerdo estão comumente 
relacionadas a órgãos como cólon, estômago, baço, intesti-
no delgado, pâncreas e glândula adrenal, enquanto, no lado 
direito, veem-se frequentemente hérnias contendo fígado, 
vesícula biliar, rim e omento (11). 

A etiologia da HB ainda não é completamente esclare-
cida, mas sabe-se que, em grande parte dos casos, existe 
persistência do canal pleuroperitoneal, que, em um desen-
volvimento embrionário normal, fecha-se entre a oitava e 
décima semana de gestação. Existem relatos de que há tam-
bém ausência ou defeitos em relação ao processo de fusão 
do septo transverso e da membrana pleuroperitoneal. Tais 
processos mostram-se de extrema importância para o de-
senvolvimento correto dos sistemas cardíaco e pulmonar 
fetais, os quais, na presença de qualquer alteração, resultam 
em impactos graves (2, 12). 

De maneira geral, as HDCs de apresentação tardia são 
subdivididas em dois grupos, sendo o primeiro, quando o 
orifício da hérnia é ocluído por algum saco herniário ou 
víscera sólida, e os sintomas aparecem no momento em 
que ocorre rompimento do saco ou aumento abrupto da 
pressão na cavidade abdominal, e o segundo, quando as 
vísceras abdominais já alcançam a cavidade torácica, po-
dendo ser assintomático ou com sintomas recorrentes e de 
longa data (5). 

Os sintomas são tipicamente relacionados à obstru-
ção do órgão herniado. O estômago representa 68% dos 
casos em que há herniação de órgão abdominal, seguido 
por cólon, baço, intestino delgado e ureter. No entanto, na 
maioria dos casos (73%), há herniação apenas de gordu-
ra visceral ou omento (2,5,10). Ainda, existe formação de 
saco herniário em apenas 20% dos casos, já que, na maioria 
das vezes, ocorre comunicação direta entre as cavidades 
torácica e abdominal (10).  

Defeitos no desenvolvimento pulmonar acabam sendo 
mais aparentes em neonatos, decorrentes principalmente 
de hipoplasia e hipertensão pulmonares, descobertos es-
pecialmente através de episódios agudos de falência respi-
ratória ao longo da infância (2,12). Os adultos apresentam 
funcionamento alterado não apenas do sistema pulmonar, 
mas também – e principalmente – do sistema gastrointes-
tinal. Entretanto, a presença de sintomas vagos e inespe-
cíficos como náusea, dor abdominal ou torácica, vômitos 
pós-prandiais, dispneia, constipação, dispepsia, infecções 
respiratórias recorrentes e sibilos dificulta o diagnóstico 
precoce no adulto, fato que explica a alta incidência de 
casos descobertos durante exames de imagem incidentais 
realizados por outras razões (2, 10,11,12). 

O diagnóstico pré-natal de hérnias congênitas é possí-
vel em 50 a 90% dos casos, utilizando-se ultrassonografia 
entre a décima sexta e a vigésima quarta semanas de gesta-
ção, sendo útil para realizar diagnóstico diferencial de tera-
toma, cistos neuroendócrino, mediastinal ou broncogênico 
e malformação congênita adenomatoide (2-5).

Após o nascimento, a radiografia simples de tórax é 
suficiente para a realização de diagnóstico em alguns ca-
sos, especialmente se associada a exame físico, mas, por 
sua baixa sensibilidade, acaba sendo impossível a exclusão 
de diagnóstico de HB nos casos de resultados negativos. 
Além disso, a hérnia de Bochdalek tem apresentação radio-
gráfica similar a quadros como colapso de lobo médio do 
pulmão direito, consolidação do espaço aéreo, atelectasia 
ou sequestro pulmonares, aumento de gordura pericárdica, 
lipoma e massas mediastinais (2,5,11). Para que isso não 
ocorra, costuma-se utilizar sonda gástrica radiopaca para 
possibilitar uma melhor interpretação radiográfica, sendo 
necessário infundir contraste em casos duvidosos (5). 

A tomografia computadorizada é o padrão ouro para o 
diagnóstico, por permitir a visualização do conteúdo e loca-
lização da hérnia, além da espessura diafragmática (10,12). 
Normalmente, seus achados são presença de gordura ou 
tecido de baixa densidade acima do diafragma, massa adja-
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cente ao defeito no diafragma ou uma densidade homogê-
nea sobre a falha diafragmática (2). A tomografia mostra-se 
essencial para excluir diagnósticos de pneumomatocele e 
derrames complicados (5).

A escolha da abordagem cirúrgica depende de fato-
res como a quantidade de material herniado, presença de 
complicações e também da habilidade do cirurgião (2). 
Normalmente, a via de acesso escolhida é a abdominal, 
como no caso relatado, com sucessiva oclusão direta do 
orifício herniário utilizando suturas simples, havendo tam-
bém relatos do uso de próteses, retalhos de peritônio ou 
fáscia dos músculos da parede posterior do abdome (5).  
Métodos minimamente invasivos, como videolaparosco-
pia endoscópica e técnicas laparoscópicas e toracoscópi-
cas por vídeo, são a escolha em casos de procedimentos 
eletivos, com o benefício de diminuir a dor no período 
pós-operatório e o tempo de internamento (5,6). No caso 
relatado, houve colocação de dreno torácico ipsilateral 
à hérnia, mas sua utilização ainda é bastante discutida, 
havendo registros de que tal procedimento não afeta o 
prognóstico de pulmões hipoplásicos (5).

CONCLUSÃO

As hérnias diafragmáticas congênitas de Bochdalek são 
raras, mas como são presentes desde a vida fetal, podem, 
em grande parte dos casos, ser diagnosticadas em ultras-
sonografias de rotina durante o pré-natal. Contudo, caso 
passem despercebidas nesse período, podem facilmente 
tornarem-se assintomáticas durante a infância, adolescên-
cia e, especialmente, a vida adulta. 

O grande número de casos de adultos assintomáticos 
ou com sintomas vagos, muitas vezes relacionados a ou-
tras patologias, associado à baixa mortalidade da doença 
durante esse período da vida e à fácil semelhança entre 
as imagens radiológicas, ultrassonográficas ou até mesmo 
tomográficas da HB com várias outras condições clínicas, 
impede a realização de uma quantidade considerável de 

diagnósticos. Tudo isso favorece o desenvolvimento de 
complicações de péssimo prognóstico, muitas vezes evitá-
veis por procedimentos cirúrgicos terapêuticos simples e 
bem concretizados. 
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RESUMO

Introdução: Dentre os efeitos colaterais conhecidos de drogas neurolépticas típicas e atípicas, telarca precoce é um evento ex-
tremamente raro, com poucas descrições de casos. Até o momento, não há relatos de telarca precoce, especialmente unilateral, 
secundária ao uso de periciazina. Objetivo: Descrever um caso de telarca precoce unilateral secundária ao uso de periciazina. 
Relato de Caso: Paciente feminina de sete anos de idade, com aumento de volume em região mamária direita, classificada como 
Tanner M3P1, com assimetria mamária e aumento do tecido de mama direita em ultrassonografia, sem associação com trauma, 
sinais flogísticos, linfonodomegalia ou derrame papilar, com níveis séricos de prolactina dentro da normalidade. Um ano antes, 
apresentou episódio semelhante, com aumento de volume mamário à direita e resolução completa após redução de dose da peri-
ciazina de 30mg/dia para 10mg/dia. Neste segundo episódio houve, novamente, recuperação total do sintoma apresentado dois 
meses após suspensão do medicamento. Conclusão: Este incomum efeito adverso deve ser percebido pelo médico assistente dos 
pacientes que fazem uso de neurolépticos, para o pronto manejo do caso. Pela escassez de dados em literatura, faz-se necessária 
uma maior compreensão fisiopatológica sobre o aumento de volume mamário secundário ao uso de neurolépticos, especialmente 
aqueles com níveis de prolactina dentro da normalidade.

UNITERMOS:  Antipsicóticos, Mama, Telarca Precoce, Periciazina, Dopamina.

ABSTRACT

Introduction: Among the known side effects of  typical and atypical neuroleptic drugs, early thelarche is an extremely rare event with few case descrip-
tions. To date, there are no reports of  precocious thelarche, especially unilateral, secondary to the use of  pericyazine. Aim: To describe a case of  premature 
unilateral thelarche secondary to the use of  pericyazine. Report: Seven-year-old female patient with right breast enlargement, classified as Tanner M3P1, 
with breast asymmetry and right breast enlargement on ultrasound, with no association with trauma, phlogistic signs, lymph node enlargement or papillary 
effusion, and serum prolactin levels within normal range. One year before, she had a similar episode, with right breast enlargement and complete resolution 
after pericyazine dose reduction from 30mg/day to 10mg/day. In this second episode, there was again complete recovery of  the symptom presented two months 
after the drug was discontinued. Conclusion: This unusual adverse effect should be noticed by the physician in charge of  patients who use neuroleptics, for 
prompt handling of  the case. Due to the shortage of  data in the literature, it is necessary to get a better pathophysiological understanding of  the increase of  
breast volume secondary to the use of  neuroleptics, especially those with prolactin levels within normal range.

KEYWORDS: Antipsychotics, Breast, Premature Thelarche, Pericyazine, Dopamin.

Early unilateral thelarche secondary to use of  pericyazine: care report
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INTRODUÇÃO

A periciazina é classificada como um antipsicótico neu-
roléptico de moderada ação antidopaminérgica, sendo be-
néfica em diversos distúrbios neurológicos e psiquiátricos. 
A propriedade antidopaminérgica é responsável pelo efeito 
antipsicótico desejado para o tratamento e pelos efeitos 
secundários, como sintomas extrapiramidais, discinesias e 
hiperprolactinemia (1,2). Raras são as descrições de telarca 
precoce secundária ao uso de neurolépticos. Entretanto, até 
o momento, não foram descritos relatos de telarca precoce 
secundária ao uso de periciazina, o que denota a relevância 
do presente relato. Este estudo relata o caso de telarca pre-
coce unilateral recorrente relacionado ao uso prolongado 
de periciazina, em uma paciente de sete anos de idade.

RELATO DO CASO

Menina, sete anos de idade, filha de pais não consan-
guíneos, gestação com pré-natal sem seguimento adequado 
e parto sem intercorrências. Ao nascimento, apresentou 
luxação congênita de quadril e, aos três meses de idade, 
teve diagnóstico de toxoplasmose congênita, com rigidez 
e espasticidade muscular progressiva. Aos três anos de 
idade, teve o primeiro episódio de crises convulsivas tôni-
cas generalizadas, em uso de carbamazepina desde então. 
Atualmente, com encefalopatia crônica não progressiva 
grau V, em uso de periciazina 30mg/dia, carbamazepina 
600mg/dia e baclofeno 30mg/dia. Há, aproximadamente, 
duas semanas iniciou com aumento progressivo de volume 
da mama direita, sem história de trauma, sinais flogísticos 
ou derrame papilar. Nega uso de qualquer outro medica-
mento. Há um ano apresentou episódio semelhante, com 
aumento de volume mamário à direita, com resolução 
completa após redução de dose da periciazina de 30mg/
dia para 10mg/dia. Não teve febre. Ao exame físico, apre-
sentou Tanner M3P1, assimetria mamária com aumento 
de mama direita, mole à palpação, de consistência elástica, 
não aderida a planos profundo e discretamente doloroso 
à palpação, sem sinais flogísticos associados, sem derrame 
papilar, sem linfonodomegalias. Ainda, apresenta sinais 
prévios de liberação piramidal bilateral com espasticidade, 
hiperreflexia bilateral simétrica, clônus e atrofia muscular. 
Prolactina: 9,40 ng/dL (VR: 3,34ng/dL - 26,72ng/dL), Ul-
trassonografia mamária: aumento de volume com tecido 
mamário à direita, sem outros achados. Após suspensão 
da periciazina, houve rápida estabilização do quadro com 
regressão completa do volume mamário após dois meses 
de evolução.

DISCUSSÃO

A periciazina é a substância ativa do medicamento de 
nome comercial Neuleptil®. A medicação em questão não 
foi aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) (3).  

No entanto, há alguns anos, passou a ser registrada na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o 
tratamento de distúrbios de comportamento, autismo, es-
quizofrenia, bradipsiquismo, apragmatismo, impulsividade, 
oposição, agressividade, instabilidade psicomotora e afeti-
va, desajustamento, epilepsia, psicoses agudas ou crônicas, 
retardo mental e demência (2).

Os efeitos adversos mais comuns já notificados por uso 
de periciazina, tanto para adultos quanto para crianças, são: 
hipotensão ortostática, efeitos anticolinérgicos (boca seca, 
constipação, retenção urinária), sedação ou sonolência, rea-
ções de ansiedade e variações do estado de humor. Quando 
são utilizadas doses mais altas, os efeitos mais comumente 
vistos são discinesias precoces ou tardias, síndrome extra-
piramidal acinética, hipercinética-hipertônica ou acatisia, 
hiperprolactinemia, ganho de peso, hiperglicemia e desre-
gulação térmica. Os efeitos mais raros e dose-dependentes 
são prolongamento do intervalo QT, distúrbios hematoló-
gicos, cutâneos e oftalmológicos (2,4).

Poucos trabalhos relacionam a telarca precoce com 
o uso de antipsicóticos neurolépticos, sendo o acometi-
mento mamário unilateral um evento de elevada raridade.  
Há descrição de relatos de casos de ginecomastia unilateral 
secundária ao uso tanto de nifedipina quanto de risperido-
na, em paciente adulto e idoso, respectivamente. Em am-
bos os casos, ocorreu recuperação completa dos sintomas 
após suspensão das drogas (5,6). A telarca precoce é defini-
da como o desenvolvimento isolado das mamas em meni-
nas antes dos oito anos de idade, podendo ser idiopática ou 
devido a distúrbios neurogênicos, adrenais ou secundário 
ao uso de medicamentos (7,8). 

White A.L. et al. (9), em 2014, relataram um caso de 
telarca precoce em uma menina de 8 anos de idade, após 
uso prolongado de risperidona. Nesse relato, o aumento do 
volume mamário foi bilateral e simétrico, sem associação 
com galactorreia, porém com aumento dos níveis séricos 
de prolactina. Outro trabalho realizado em 2013, por Cac-
cia S. et al (4), revelou aumento da prolactina em 82-87% 
das crianças usuárias de risperidona há um ano ou mais, 
comparado ao uso de placebo (3-7%). Ambos os estudos, 
além de estarem relacionados a outro antipsicótico, diver-
gem do relato atual quanto ao aumento do nível sérico da 
prolactina e ao desenvolvimento bilateral das mamas, da-
dos não encontrados no presente relato.

Uma revisão sistemática, realizada por Roke Y. et al. (1) 

em 2009, com o objetivo de avaliar a incidência de hiper-
prolactinemia e seus efeitos em crianças e adolescentes 
usuários de antipsicóticos, mostrou que 4,8% obtiveram gi-
necomastia, telarca bilateral, galactorreia, ciclos menstruais 
irregulares e disfunção sexual. Por outro lado, não constam 
no trabalho comentários sobre telarca precoce unilateral. 

Em outra revisão feita por Matar H.E. et al., em 2014 
(10) , foram agrupados resultados de cinco estudos envol-
vendo a droga periciazina e seus efeitos colaterais, con-
cluindo que, apesar da dificuldade de comparação com os 
demais antipsicóticos devido à carência de trabalhos sobre 
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a droga em questão, foi observada uma maior incidência de 
efeitos extrapiramidais como efeitos adversos.

CONCLUSÃO

O aparecimento de efeitos colaterais incomuns secun-
dários ao uso de drogas antipsicóticas deve atentar o mé-
dico para o correto diagnóstico e correta conduta, sem-
pre levando em consideração a possível sobreposição de 
morbidades e distúrbios, e sua correta exclusão. Casos de 
telarca precoce unilateral neste contexto são extremamente 
raros, necessitando ainda de justificativas fisiopatológicas. 
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RESUMO

Hérnias de Amyand caracterizam-se pela presença do apêndice vermiforme em hérnia inguinal. Estão presentes em menos de 1% 
das hérnias inguinais e, na maioria das vezes, não posuem uma clínica bem definida, a qual geralmente é relacionada a quadros de 
hérnia encarcerada. Sua etiologia ainda não é devidamente esclarecida, mas tem sido atribuída não somente a fatores anatômicos ou 
estruturais. Cerca de 0,1% dos casos possui apendicite aguda concomitante, a qual pode desenvolver-se secundariamente ou já estar 
instalada no momento da herniação do órgão. O diagnóstico quase sempre é realizado no intraoperatório. O tratamento é cirúrgico 
e basicamente constituído pela realização de inguinotomia e posterior hernioplastia, com colocação de tela sintética. Ainda não há 
consenso quanto à realização de apendicectomia ou à colocação de malha protética, fato que ainda deve ser analisado e discutido por 
estudos futuros, ficando a critério do cirurgião, o qual deve analisar cada caso separadamente. Neste caso é relatado um paciente de 
67 anos submetido à cirurgia para correção de hérnia inguinal direita, apresentando sinais, sintomas e exame físico compatíveis a um 
quadro de hérnia inguinal. Durante o procedimento, foi encontrado apêndice vermiforme não inflamado no interior do saco herni-
ário. O cirurgião optou pela realização de hernioplastia utilizando técnica de Lichtenstein, com apendicectomia. O paciente recebeu 
alta sem intercorrências ou complicações.

UNITERMOS: Hérnia Inguinal, Hérnia Abdominal, Cirurgia Geral.

ABSTRACT

Amyand hernias are characterized by the presence of  the vermiform appendix in inguinal hernia. They are present in less than 1% of  inguinal hernias and, 
most of  the time, they do not have a well-defined clinic, which is usually related to conditions of  incarcerated hernia. Its etiology has not yet been adequately 
clarified, but has been attributed not only to anatomical or structural factors. Approximately 0.1% of  the cases have concomitant acute appendicitis, which 
may develop secondarily or may already be present at the moment of  organ herniation. The diagnosis is almost always performed intraoperatively. The treat-
ment is surgical and basically consists of  inguinotomy and posterior hernioplasty with synthetic mesh placement. There is still no consensus regarding the per-
formance of  appendectomy or placement of  synthetic prosthetic mesh, a fact that should still be analyzed and discussed by future studies, being at the discretion 
of  the surgeon, who should analyze each case separately. Here we report the case of  a 67-year-old patient submitted to surgery for correction of  right inguinal 
hernia, who presented with signs, symptoms and physical examination compatible with an inguinal hernia condition. During the procedure a non-inflamed 
vermiform appendix was found inside the hernial sac. The surgeon chose to perform hernioplasty using the Lichtenstein technique, with appendectomy.  
The patient was discharged without intercurrences or complications.

KEYWORDS: Inguinal Hernia, Abdominal Hernia, General Surgery.

Amyand hernia: case report
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INTRODUÇÃO

A hérnia é definida como uma protrusão de um órgão, 
sua fáscia ou outras estruturas através da cavidade que o 
contém e, quando esse conteúdo não é redutível, passa a 
ser denominada hérnia encarcerada. Nesse seguimento, a 
presença do apêndice vermiforme, independentemente de 
seu estado, patológico ou não, dentro do saco herniado em 
região inguinal, leva a denominação de Hérnia de Amyand 
(HA) (1,2,3). 

HA consiste em uma patologia rara e de difícil diag-
nóstico pré-operatório. Enquanto a incidência de hérnia 
inguinal é alta, especialmente em homens, a da Hérnia de 
Amyand é muito baixa, geralmente representando menos 
de 1% de todas as hérnias inguinais. O quadro de apen-
dicite aguda concomitante é ainda menos comum, cerca 
de 0,1%, amplificando consideravelmente o índice de mor-
talidade por processos sépticos e reações peritoneais, em 
especial quando há perfuração do apêndice ou formação 
de abscesso (4,5,6). 

A apresentação clínica acompanha o grau de gravida-
de do caso, geralmente relacionada a dores abdominais 
episódicas e sintomas inespecíficos que pouco esclarecem 
a patologia. A resistência no ponto de McBurney geral-
mente está ausente. Os pacientes mais graves com sinais 
de apendicite relatam dor na região de fossa ilíaca asso-
ciada com vômitos, febre e presença de leucocitose nos 
exames laboratoriais (3,7).

Diante das informações apresentadas, o caso que se su-
gere a ser relatado demonstra-se raro e de difícil diagnóstico 
precoce, incitando a necessidade de uma discussão otimiza-
da, mas sintética, da ocorrência de hérnias de Amyand.

RELATO DO CASO

F.P., sexo masculino, 67 anos, portador de hipertensão 
arterial sistêmica, em uso de captopril, internado para ser 
submetido à correção de hérnia inguinal direita não com-
plicada. Alegava dor em região inguinal direita há 5 meses, 
sem outras queixas. Na palpação, detectava-se abaulamen-
to em região inguinal direita que aumentava aos esforços e 
à manobra de Valsalva. Exames laboratoriais pré-operató-
rios e avaliação cardiológica estavam sem alterações. 

Sob anestesia raquimedular, o paciente foi então sub-
metido à inguinotomia direita e abertura por planos até 
identificação do cordão inguinal. Após dissecação de funí-
culo espermático, pôde-se evidenciar uma hérnia indireta, 
cujo saco herniário, após sua abertura, continha apêndice 
vermiforme aderido e não inflamado (Figura 1). Foi rea-
lizada ligadura de mesoapêndice e base apendicular, com 
posterior apendicectomia, invaginacão de coto apendicular 
com confecção de bolsa de tabaco.

O saco herniário foi então ressecado, as bordas do funí-
culo espermático aproximadas, aplicando-se em seguida 
tela de polipropileno, a qual foi fixada em ligamento ingui-

nal e tendão conjunto, conforme técnica de Liechtenstein. 
Estruturas e hemostasias foram revisadas e, então, realiza-
da síntese da cavidade abdominal. O resultado do exame 
anátomo-patológico de peça cirúrgica caracterizou o apên-
dice como de aspecto histológico habitual.

O paciente recebeu alta no 3º dia pós-operatório sem a 
presença de sinais flogísticos em ferida operatória ou qual-
quer tipo de complicação no trânsito intestinal, passando 
então para seguimento ambulatorial. 

DISCUSSÃO 

A etiologia das hérnias inguinais ainda é bastante dis-
cutida. Inicialmente, considerava-se que as hérnias diretas 
originavam-se a partir de defeitos congênitos em múscu-
los, fáscias e aponeuroses relacionados ao tendão conjun-
to e sua inserção no osso púbis, e as indiretas, com base 
na existência de divertículos peritoneais desde a vida fetal. 
Com o tempo, fatores diversos, como pressão da cavidade 
abdominal, características anatômicas e funcionais do anel 
inguinal profundo e fáscia transversalis, composição indi-
vidual da molécula de colágeno e iatrogenia, tornaram-se 
cada vez mais relacionados com a gênese das hérnias (8). 

A doença atinge todas as faixas etárias e predomina na 
região inguinal direita. Pelo fato do quadro clínico não ser 
característico e gerar uma série de ambiguidades, a Hérnia 
de Amyand é facilmente confundida com outros quadros, 
principalmente o encarceramento de hérnias, mesmo 
com assistência de exames físicos e laboratoriais. A dor 
periumbilical e a resistência no quadrante inferior direito 
combinada com a presença de uma massa irredutível na 
região inguinal são os principais fatores geradores de dú-
vida no diagnóstico (6).  

A apendicite aguda pode ocorrer como consequência 
da HA, já que o estrangulamento do apêndice vermiforme 

Figura 1. Apêndice vermiforme encontrado no interior do saco de 
hérnia inguinal direita .
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saudável, ao adentrar no saco herniário, pode gerar repre-
samento de secreções, com posterior redução da irrigação 
sanguínea, isquemia, necrose e proliferação bacteriana asso-
ciada à inflamação secundária (4,8,9). No entanto, ocorrem 
casos em que há herniacão de apêndice com algum tipo de 
inflamação já instalada, causando edema em anel inguinal 
interno e maior risco de encarceramento herniário (10). 

Existem duas classificações para as hérnias de Amyand: 
a primeira, descrita por Losanoff  e Basson (Tabela 1), as di-
vide em quatro tipos, levando em consideração a presença 
de apendicite e suas possíveis complicações (10). Outra im-
portante classificação, de Fernando e Leelartre (Tabela 2),  
condiz apenas com as características do apêndice encarce-
rado junto à hérnia inguinal (4).

Como no caso relatado, a maioria dos diagnósticos é 
feita no intraoperatório, mas, na tentativa de diagnóstico 
pré-operatório, a ultrassonografia é um artifício que pode 
ser utilizado na avaliação do paciente com hipótese diag-
nóstica de Hérnia de Amyand para identificar focos infla-
matórios dentro do saco herniado. Nas suspeitas em que 
há envolvimento de bolsa escrotal, a ultrassonografia mos-
tra-se útil para confirmação diagnóstica (7). 

A tomografia computadorizada com reconstrução mul-
tiplanar, diferentemente do ultrassom, é um exame muito 
mais específico, tendo a vantagem de, além de identificar 
o apêndice no saco herniado com maior acurácia, também 
visualizar as estruturas adjacentes a ele. Apesar dos bene-
fícios, é um exame caro e pouco utilizado no rastreamento 
da patologia (7). 

Entretanto, os sinais e sintomas inespecíficos da Hérnia 
de Amyand limitam o uso de exames de imagens, permitin-
do que os mesmos não sejam solicitados frequentemente, 
mas apenas em casos em que há suspeita de complicações 
ou quadros mais sérios (6). 

Há inúmeras complicações relatadas, sendo a maioria 
relacionada à necrose e inflamação local gerada no proces-
so, como a formação de abscessos, inflamação ou isquemia 
de testículos e estruturas associadas, ou até mesmo fasceíte 
necrosante em parede abdominal anterior ou região ingui-
nal relacionada à perfuração intestinal (6).

O tratamento geralmente é apendicectomia abordada 
por herniotomia associada à hernioplastia com uso de tela 
sintética, mas há casos em que existem limitações cirúrgi-

cas, e a escolha da abordagem depende dos resultados de 
exames de imagem e habilidades do cirurgião, que é colo-
cado diante de uma decisão que leva em consideração o 
embate entre o destino do apêndice vermiforme e a possi-
bilidade de recorrências e infecção de ferida operatória ou 
tela de polipropileno. Ainda, a colocação de telas em casos 
em que há inflamação grave ou perfuração apendicular é 
bastante questionada pelo alto risco de complicações sép-
ticas (6,7). No caso relatado, houve colocação de tela, pois 
o apêndice não apresentava características macroscópicas 
que condiziam com a contraindicação de tal processo, fato 
posteriormente comprovado com os resultados do estudo 
anátomo-patológico.  

A mera presença de dor, de início, súbita em fossa ilíaca 
direita não permite diagnóstico de apendicite aguda, por-
tanto, a confirmação é realizada quase sempre no intraope-
ratório, através de inspeção ou palpação do apêndice. 
Existem inúmeros debates quanto à realização de apendi-
cectomia. Alguns defendem a realização em qualquer situa-
ção, mesmo na ausência de inflamação, pois acreditam que 
a manipulação do mesmo durante a cirurgia pode gerar um 
processo inflamatório secundário ou a contaminação, por 
conteúdo fecal, de um procedimento inicialmente limpo, 
gerando complicações sépticas (6,11).

Tais princípios vão de encontro aos relatos que levam 
em conta a classificação de Losanoff  e Basson na escolha 
da tática terapêutica, os quais, ainda, demonstram inúme-
ras divergências, falhas e necessidade de retificacão quanto 
às opções terapêuticas consideradas ideais, principalmente 
em casos tipo 1 ou A. Nesses casos, vários autores apon-
tam que o uso de telas de polipropileno é útil para evitar 
possíveis recorrências de hérnias, mas não determinam se 
deve-se ou não efetuar a retirada do apêndice, sendo que 
alguns preconizam o procedimento apenas na vigência de 
apêndice inflamado (6,11). Um novo indicador clínico para 
a realização de apendicectomia é a presença de tecido fi-
broso entre o apêndice vermiforme e o saco herniário, o 
qual impede a redução do órgão para a cavidade abdominal 
sem que haja ressecção, mesmo no vigor de casos tipo 1 
ou A (11).  

Outro fato instigante é a existência de certa propensão 
em contraindicar o uso de malhas sintéticas nas circuns-
tâncias em que há apendicite, mas os autores normalmente 
apenas citam complicações sépticas e dificilmente revelam 
algum outro tipo de complicação ou mecanismo fisiopato-
lógico para tal convicção (11,12). Alguns autores, quando 
há contaminação da cavidade ou parede abdominal por 

Tabela 1. Classificação da Hérnia de Amyand, segundo Losanoff e 
Basson

Classificação Descrição
Tipo I Apêndice normal junto à hérnia inguinal

Tipo II Apêndice inflamado junto à hérnia inguinal sem 
sepse abdominal

Tipo III Apêndice inflamado junto à hérnia inguinal com 
sepse abdominal e de parede abdominal

Tipo IV Apêndice inflamado junto à hérnia inguinal com 
patologia abdominal relacionada ou não ao caso

Tabela 2. Classificação da Hérnia de Amyand, conforme Fernando e 
Leelartre

Classificação Descrição
Tipo A Apêndice normal 
Tipo B Apêndice inflamado sem perfuração
Tipo C Apêndice inflamado com perfuração 
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conta de inflamação ou perfuração apendicular, descrevem 
como padrão ouro terapêutico, no intuito de evitar compli-
cações sépticas, a realização de apendicectomia associada 
à correção da hérnia utilizando apenas tecidos do próprio 
paciente, como no método de Bassini, além de lavagem 
exaustiva da cavidade abdominal (6,12). 

A contraindicação das telas sintéticas surge geralmente 
da ideia de que sua presença pode piorar o processo infla-
matório já instalado ou incitar um novo, pois a malha pode 
tornar-se contaminada durante o procedimento. Entretan-
to, o uso de malhas protéticas, mesmo na vigência de Hér-
nia de Amyand inflamada ou perfurada, mostra-se cada vez 
mais satisfatório, por serem associadas a uma menor taxa 
de recidivas e ausência de complicações pós-operatórias, 
comprovando que o processo inflamatório não é uma con-
traindicação absoluta do uso de tal material (6,12).

A decisão de realizar apendicectomia ou corrigir a hér-
nia utilizando tela sintética é, por fim, decisão particular de 
cada cirurgião, levando em consideração as particularida-
des de cada paciente. Ao mesmo tempo, não há concreti-
zação das alegações de que existe procedimento cirúrgico 
perfeitamente estabelecido para o tratamento de hérnias de 
Amyand ou de que o uso de tela sintética para correção de 
hérnias inguinais em casos que há apendicite concomitante 
é impróprio.

Diante das informações apresentadas, depreende-se que 
a Hérnia de Amyand é rara, de quadro clínico ambíguo e 
dificilmente é suspeitada previamente a procedimentos ci-
rúrgicos de reparação herniária, sendo, muitas vezes, con-
fundida com patologias de apresentação clínica semelhante.

Além disso, a melhor abordagem terapêutica ainda é 
bastante discutida e não há unanimidade quanto ao ma-
nejo dos estágios iniciais do quadro, mas, assim como em 
qualquer hérnia inguinal, consiste na herniotomia associa-
da à hernioplastia com uso de tela sintética para correção 
da mesma. O apêndice deve ser abordado individualmen-
te em cada caso, mas deve-se criar um consenso quanto 
à indicação de apendicectomia nos casos em que não há 
sinais flogísticos, ficando nesses casos, até então, a critério 
do cirurgião. 

Outra decisão a ser tomada pelo cirurgião é o uso de 
telas sintéticas na presença de processos inflamatórios ou 
perfurativos na hérnia. Existe ampla contraindicação da 

colocação de malhas protéticas mediante apendicite aguda 
e suas complicações, mas o emprego das mesmas tem se 
revelado promissor, por serem atribuídas a menores chan-
ces de recidivas e possibilidades mínimas de complicações 
pós-operatórias. 
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RESUMO

Introdução: O tumor rabdoide maligno (TRM) fora descrito pela primeira vez em 1978, e classificado como subtipo do Tumor de 
Wilms. Mais frequentemente localizado no rim, o TRM também pode apresentar sítios extrarrenais como o sistema nervoso central, 
fígado, partes moles e, mais raramente, o trato digestivo. São tumores agressivos, frequentemente diagnosticados em estágios avança-
dos e associados a um péssimo prognóstico. Objetivo: Apresentar um raro caso de TRM primário de intestino delgado e revisão da 
literatura, com análise comparativa dos casos semelhantes previamente relatados. Método: Realizada revisão de prontuário médico e 
busca pelos termos "Tumor Rabdoide Maligno" e "intestino delgado" na base de dados do Pubmed. Encontrados 25 casos relatados 
de TRM de trato gastrointestinal, sendo apenas 12 deles de TRM primário de intestino delgado, os quais foram selecionados para 
análise. Relato: Paciente masculino, 71 anos, chegou ao nosso serviço apresentando-se anêmico e com sinais de hemorragia digestiva 
alta. Passou por uma enterectomia e ressecção de lesões de intestino delgado, fígado e uma lesão perirenal, cujo exame anatomopato-
lógico e imuno-histoquímico revelou um TRM metastático, primário de intestino delgado. Seguindo a evolução esperada da doença, o 
paciente foi a óbito 60 dias após o diagnóstico. Conclusão: Pode-se verificar que o caso relatado segue o padrão imuno-histoquímico 
e perfil epidemiológico que vem sendo observado na literatura. A identificação desses padrões e a tentativa de encontrar fatores que 
influenciem o prognóstico podem auxiliar no entendimento dessa tão rara e agressiva patologia.

UNITERMOS: Tumor Rabdoide, Intestino Delgado, Jejuno.

ABSTRACT

Introduction: Malignant rhabdoid tumor (MRT) was first described in 1978 and classified as a subtype of  Wilms Tumor. More often located in the 
kidney, MRT may also present with extra-renal sites such as the central nervous system, liver, soft tissues and more rarely the digestive tract. They are ag-
gressive tumors, often diagnosed in advanced stages and associated with a poor prognosis. Aim: To present a rare case of  primary small bowel MRT and a 
review of  the literature with a comparative analysis of  similar cases previously reported. Methods: We performed a review of  medical records and a search in 
Pubmed database with the terms “malignant rhabdoid tumor” and “small intestine”. There were 25 reported cases of  gastrointestinal tract MRT, with only 
12 of  them being primary MRT of  small intestine, which were selected for analysis. Report: A male patient, 71 years old, arrived at our service present-
ing with anemia and signs of  high digestive hemorrhage. He underwent an enterectomy and resection of  lesions of  the small intestine, liver, and a perirenal 
lesion, whose anatomopathological and immunohistochemical examination revealed a metastatic MRT, primary of  the small intestine. Following the expected 
evolution of  the disease, the patient died 60 days after diagnosis. Conclusion: It could be observed that the case reported follows the immunohistochemical 
pattern and epidemiological profile that has been observed in the literature. The identification of  these patterns and the attempt to find factors that influence 
the prognosis can help in the understanding of  this rare and aggressive disorder.

KEYWORDS: Rhabdoid Tumor, Small Intestine, Jejunum.

Malignant rhabdoid tumor of  small intestine: case report and literature review
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INTRODUÇÃO

Na primeira vez citado na literatura, por Palmer e Be-
ckwith (1), no ano de 1978, o Tumor Maligno Rabdoide 
(TRM) foi descrito como subtipo do tumor de Wilms. 
Também já fora citado como variante rabdoide sarcoma-
toide de tumor de Wilms (2). O termo rabdoide foi usado 
devido à semelhança com os rabdomioblastos, células tu-
morais malignas derivadas do músculo esquelético, obser-
vados em nível microscópico; no entanto, a imuno-histo-
química e as características estruturais não apoiaram uma 
possível origem miogênica do tumor (3).

A localização mais frequente do tumor de Wilms é o 
rim, sendo comumente encontrado em crianças  (1). Tais 
tumores também têm apresentações extrarrenais, tendo 
o sistema nervoso central, o fígado, partes moles, o có-
lon e o intestino delgado como alguns possíveis sítios (4).  
O intestino delgado é o local menos comum dos anterior-
mente citados.

No primeiro relato (1998) de TRM de intestino del-
gado, por Chen et al (5), fora descrita uma massa jejunal 
medindo 10 centímetros de diâmetro, com múltiplas me-
tástases linfonodais, e tendo como progressão esperada da 
doença, o paciente evoluiu a óbito duas semanas após a 
ressecção tumoral. O Tumor Rabdoide (TR) é conhecido 
por seu perfil agressivo e de péssimo prognóstico, apresen-
tando metástases difusas no momento do diagnóstico, com 
sobrevida média de seis meses após o diagnóstico (2).

O TRM primário de intestino delgado é uma entidade 
rara, com apenas 12 casos relatados até o momento, e, 
dentre eles, apenas um paciente do sexo feminino. Além 
de sua raridade, o diagnóstico do tumor pode ser visto 
como um desafio, afinal, exibe um perfil imunofenotípico 
diversificado (6).

Apresentaremos aqui uma revisão da literatura e análi-
se comparativa de casos prévios, relatando o caso de um 
paciente masculino, de 71 anos, diagnosticado com TRM 
primário de sítio jejunal, no qual, concomitantemente, fo-
ram encontradas metástases no fígado, no mesentério e 
no tecido perirrenal. Mesmo após tratamento cirúrgico 
agressivo, enterectomia e ressecção dos sítios metastáti-
cos, uma nova tomografia demonstrou inúmeras recidi-
vas, levando o paciente à rápida deterioração clínica, de-
monstrando o comportamento agressivo do tumor e seu 
péssimo prognóstico.

RELATO DE CASO

Paciente masculino, 71 anos, tabagista ativo, previa-
mente hígido, procurou serviço de emergência relatando 
estar há um mês com evacuações escuras e fétidas, com 
cansaço, fraqueza e dispneia em piora progressiva. Ficou 
internado por três semanas em hospital de médio porte, 
onde necessitou de múltiplas transfusões sanguíneas (12 
CHADS) por apresentar queda constante da hemoglobi-

na, sem instabilidade hemodinâmica. Foi investigado com 
endoscopia digestiva alta (EDA), ecografia abdominal, co-
lonoscopia e cintilografia com hemácias marcadas. EDA 
e colonoscopia não evidenciaram foco de sangramento 
ativo. Ecografia abdominal mostrou apenas cisto cortical 
simples no rim direito. Cintilografia demonstrou hemor-
ragia digestiva alta, sugerindo sítio jejunal. Foi transferido 
à nossa instituição apresentando hemoglobina de 6,2 mg/
dL, para prosseguir investigação.

Foi indicada enteroscopia, a qual evidenciou lesões 
vegetantes em jejuno proximal, provável causa do sangra-
mento digestivo, que foram marcadas com nanquim para 
facilitar reconhecimento transoperatório. Traçado plano 
cirúrgico após estadiamento tomográfico, por se tratar de 
possível neoplasia de delgado. A tomografia mostrou, além 
das lesões em jejuno, uma lesão de 0,3 cm no fígado (seg-
mento V/VI) e uma lesão na adrenal direita medindo 4,4 
cm, além de imagem nodular e áreas de imagem em vidro 
fosco de caráter indeterminado no pulmão esquerdo, não 
podendo descartar a possibilidade de implantes secundá-
rios. Em ambos os rins, foram vistos cistos simples e, na 
gordura perirenal à direita, havia imagem nodular de 1 cm 
de caráter indeterminado.

Na laparotomia, foi realizada enterectomia de segmen-
to de jejuno proximal a 30 cm do Treitz, contendo as duas 
maiores lesões marcadas com nanquim. Identificadas à 
palpação mais quatro lesões em delgado, ressecadas em 
cunha, bem como três nódulos implantados no mesenté-
rio, também ressecados. Também foi realizada ressecção de 
pequeno nódulo hepático periférico e de nódulo perirenal. 
Demonstrou boa evolução e não apresentou novos episó-
dios de sangramento, recebendo alta hospitalar no 9º dia de 
pós-operatório. Exames anatomopatológico e imuno-his-
toquímico demonstraram diagnóstico de neoplasia maligna 

Figura 1. A) Lesões nodulares na mucosa intestinal jejunal; B) 
Lesão de jejuno marcada com nanquim; C) Área de lesão hepática 
metastática ressecada; D) Peça cirúrgica de enterectomia

A

C
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indiferenciada de intestino delgado padrão epitelioide/rab-
doide em todas as peças.

Com 22 dias de pós-operatório, o paciente consul-
tou no ambulatório de oncologia referindo cansaço con-
tínuo, fadiga e dificuldade para deambular, além de ter 
apresentado episódios de melena após alta hospitalar. 
Apresentava 4,6 mg/dL de hemoglobina no momento 
da readmissão. Fora mantido o paciente sob observação 
após prescritos 3 CHADs, e discutida a possibilidade de 
abordagem com embolização ou radioterapia paliativa 
para conter sangramento.

Uma nova tomografia foi realizada, 47 dias após o exa-
me anterior, demonstrando surgimento de múltiplas lesões 
nodulares em parênquima hepático, espessamento parie-
tal concêntrico irregular distal à área de ressecção cirúr-
gica em jejuno proximal, associado a algumas formações 
polipoides intraluminais, de aspecto neoplásico. Surgiram 
também múltiplas imagens com densidade de partes moles 
no mesentério e na gordura intraperitoneal, além de linfo-

nodomegalias retroperitoniais e líquido livre na pelve em 
pequena quantidade. Paciente com quadro de neoplasia 
disseminada evoluiu rapidamente com deterioração clínica, 
hemorragia digestiva refratária, falência renal aguda, indo a 
óbito após 70 dias de sua primeira internação. 

REVISÃO DE LITERATURA

Patologia

Foram ressecadas cinco lesões do intestino delgado, a 
maior delas com 2,7 cm de diâmetro, juntamente com duas 
lesões hepáticas e um nódulo perirrenal. O exame patológi-
co descreve tais lesões do delgado como pardas, granulares 
e friáveis, muitas delas com necrose em tecido fibroadipo-
so, caracterizando uma neoplasia maligna indiferenciada de 
padrão epitelioide/rabdoide. As lesões hepáticas e a lesão 
perirrenal se apresentaram como metástases do mesmo pa-
drão epitelioide supracitado.

Mais comumente positivos

Autor (ano) Vim. AE1/
AE3 EMA CAM 

5.2 Positivos Negativos

Chen et al . (5) 
(1998) III  I NR 0 HMB-45, CD3, CD20, CD30, CD34, LCA, 

CD45RO, Desmin, S100, HHF-35.
Lee et al. (8) (1998) III NR III III NSE CEA, HMWCK, Leu-M1, LCA, HHF-35, HMB-45
Al-Nafussi and 
Odonnell (7) (1999) I NR I III 0 S-100, desmin, CEA

Abdulkader et al. 
(10) (2002) - Caso 1 II II NE II 0 NS

Abdulkader et al. 
(10) (2002) - Caso 2 II II NE II 0 NS

Amrikachi et al. (9) 
(2002) III II NR NR 0 CEA, desmin, SMA, LCA

Kunze et al . (11) 
(2007) III ND NR NR

KiM1P, CD68, 1-anti-trypsin, 1-anti-
chymotrypsin, lysozyme, myoglobin, 

CK8, CK18

CD34, NSE, S-100, synaptophysin, 
neuro®laments, CD99, chromogranin A, HHF-35, 

desmin, HMB-45, c-kit

Salamanca et al . 
(13) (2007) III III III III CK19, NSE, HMWCK (CK34bE12)

S-100, CK20, CEA, CA125, chromogranin A, 
synaptophysin, HMB-45, melan-A, desmin, 

myogenin, MyoD1, Ki-M1P, CD68, a1-anti-trypsin, 
a1-antichymotrypsin, lysozyme, CD34, c-kit

Salwa et al . (6) 
(2008) II III III III CEA, NSE, S100 .

HMB45, Actina, Desmina, Miosina, LCA, CD3, 
CD20, CD15, CD30, Cromogranina, Sinaptofisina, 
a-fetoproteína, gonadotrofina coriônica b-humano.

Toth et al. (2) (2010) II NR I NR Citoqueratina (NE)
CK7, CK20, LCA, S100, HMB45, SMA, Desmina, 
Caldesmona, CD34, C-KIT, CD30, BCL6, CD3, 

CD20, e-Caderina, P27
Malhotra et al. (4) 
(2011) III III NR NR Desmina, S100 .

Voglino et al. (3) 
(2014) II II NR NR  CD20, CD3, Sinaptofisina, HMB45, Melan A, 

S100, CD117
Bazanella et al. 
(2015) II II NR NR CK 8/18, CD99 Desmina, ck amp, Actina ML, CD31, CD34, S100, 

LCA, Melan A, HMB45, Sox 10

Tabela 1. Imuno-histoquímica

Abreviações: VIM: vimentina; EMA: antígeno de membrana epitelial; CAM ou CK: Citoqueratina; LCA: Antígeno leucocitário comum; NSE: Enolase neurônio-específica; CEA: Antígeno carci-
noembrionário; HMWCK: Citoqueratina de elevado peso molecular; SMA: Actina do músculo liso; NR: Não realizado; 0: Nenhum; NE: Não especificado; I: Focalmente positivo; II: Positivo; III: 
Intensamente positivo; -: Negativo .
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Imuno-histoquímica

O estudo imuno-histoquímico por anticorpo, com base 
na lesão renal, mostrou positividade para Vimentina (V9), 
CKM automatizado (AE1/AE3/PCK26), CK 8/18 (5D3) 
E CD99 (12/E7) e negatividade para Desmina (D33), 
CK APM automatizado (34BE12), Actina ML (1A4), CD 
31(JC70A), CD 34 (QBEnd-10), S100 automatizado (po-
liclonal), LCA (2B11+PD7/26), Melan A (A103), HMB 
45 automatizado (HMB45) e Sox10 (A-2). Os resultados 
do estudo, associados aos aspectos histopatológicos, são 
compatíveis com neoplasia maligna indiferenciada com ca-
racterísticas rabdoide e epitelioides.

A vimentina é o marcador mais comumente expressado 
por tumores malignos rabdoides, seguida por citoquerati-
na e marcadores epiteliais (EMA, AE1/AE3 e CAM 5.2) 
(4,13). Também é possível observar em outros relatos a 
positividade de marcadores como NSE, CK8 e CK18 (13), 
assim como a actina de músculo liso, proteína de Neurofi-
lamento, S-100, Leu 7, enolase neurônio-específica, desmin 
e proteína ácida fibrilar glial (4).

A vimentina, em carcinomas, mostrou-se um preditor 
de mau prognóstico, além de estudos em carcinomas gástri-

cos, mamários, prostáticos e pulmonares apontarem a po-
sitividade da dupla vimentina e citoqueratina como de pior 
prognóstico (8). O presente caso, assim como outros relatos 
aqui comparados (Tabela 1) apresentaram similaridades no 
prognóstico com base na análise imuno-histoquímica.

Microscopia

A célula rabdoide é uma célula poligonal, grande e de 
núcleo excêntrico, com núcleos vesiculares com um único 
nucléolo proeminente, inclusões citoplasmáticas globulares 
e eosinofílicas (4).

Diversos estudos já descreveram análises histopato-
lógicas tentando relacionar ao prognóstico do Tumor de 
Wilms (1), porém ainda não foi firmado consenso devido à 
enorme heterogeneidade e raridade do tumor em questão. 

Genética

Existem evidências de que o tumor rabdoide apresenta 
alterações genotípicas. Parham et al. (3) analisaram 42 ca-
sos de tumores extrarrenais, comprovando alterações no 
cromossomo 22. Análises genéticas do tumor rabdoide 

Caso Autor Idade Gênero Sítio 
primário

Tamanho 
máximo Clínica Metástases Sobrevida

1 Chen et al (5) 
(1998) 54 Masc . Jejuno 10 cm Sangramento 

gastrointestinal
Regional / fígado/ peritônio, cavida-
de pélvica, superfície sigmoide 1 mês

2 Al-Nafussi and 
Donnel (7) (1999) 65 Masc . Jejuno 8 cm Oclusão e perda de 

peso Adrenal e linfonodos cervicais 3 meses

3 Lee et al (8) 
(1998) 58 Masc . Duodeno 5 cm Sangramento 

gastrointestinal
Intestino delgado e linfonodos 
mediastinais 11 dias

4 Amrikachi et al (9) 
(2002) 70 Fem . Intestino 

Delgado 6 cm Anemia Retroperitônio 10 meses

5 Abdulkader et al 
(10) (2002) 58 Masc . Intestino 

Delgado 6 cm Dor abdominal e 
suboclusão intestinal

Fígado e ambas as glândulas 
adrenais Pós-operatório

6 Abdulkader et al 
(10) (2002) 56 Masc . Íleo 10 cm Disúria Não forneceu 18 meses

7 Kunze et al (11) 
(2007) 52 Masc . Jejuno 4,5 cm Sangramento gastroin-

testinal e perda de peso
Parede torácica, ambas as glându-
las adrenais, linfonodos e pulmões 2 sem .

8 Toth et al (2) 
(2010) 81 Masc . Jejuno 9 cm

Sangramento 
gastrointestinal e sub-
oclusão intestinal

Peritônio, parede abdominal e íleo 7 meses

9 Yogangi Malhotra 
et al (4) (2011) 42 sem . Masc . Intestino 

Delgado Não citado Hemoperitônio, ascite 
e emeses Extensa 1 mês

10 Salamanca et al 
(13) (2007) 70 Masc . Jejuno 9 cm Dor abdominal e 

perda de peso

Peripancreático, linfonodos 
mediastinos e supraclaviculares 
direitos, glândula adrenal esquerda, 
pleura e fígado

9 meses

11 Salwa S.S. et al 
(6) (2008) 52 Masc . Intestino 

Delgado 3 cm Sangramento 
gastrointestinal Não descrito 5 anos

12 Voglino et al (3) 
(2014) 76 Masc . Jejuno 9 cm Dor abdominal e 

perda de peso Linfonodos regionais 2 meses

13 Presente caso 
(2017) 71 Masc . Jejuno 2,7 cm

Melena, anemia 
e sangramento 
gastrointestinal

Fígado, adrenal direita, ambos 
os rins, gorduras perirrenais 
bilateralmente, mesentério e 
gordura intraperitoneal

70 dias

Tabela 2. Casos similares
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demonstram deleções no cromossomo 22q11 (4).  A maio-
ria dos tumores, tanto o TRM quanto o tumor rabdoide/
teratoide atípico (TR/TA), apresenta exclusões e mutações 
no gene supressor de tumor, SMARCB1/hSNF5/INI1/
BAF47, presente na banda cromossomal 22q11.2 (3,14), 
que resulta em uma homozigotia funcional, e são funda-
mentais para o desenvolvimento do tumor rabdoide (4).

O gene SMARCB1 tem como função o controle de 
transcrição de genes (14), atuando como um supressor de 
tumor, havendo forte associação da inativação de ambos 
os alelos com o tumor rabdoide. Apenas 2% dos tumores 
rabdoides não apresentam perda de SMARCB1 e, simulta-
neamente, deleções ou mutações do gene SMARCB1(14). 
Embora sejam os rabdoides os tumores em questão, cabe 
citar que a perda de expressão de SMARCB1 também é ob-
servada em outros tumores (3), como o sarcoma epitelio-
ide, os sarcomas pediátricos indiferenciados, o carcinoma 
medular renal e um subconjunto de hepatoblastoma (14).

CASOS DESCRITOS NA LITERATURA

Analisando os 13 casos descritos, incluindo o caso re-
latado, verificamos uma prevalência masculina de 92,3%. 
Foi possível constatar também uma maior prevalência em 
pacientes idosos, com média de idade de aproximadamente 
58 anos. Apenas um dos pacientes foge à regra, apresen-
tando 42 semanas de vida. Dentre os demais, o de maior 
idade aparece com 81 anos. 

O sítio primário mais prevalente entre os tumores rab-
doides de intestino delgado é o jejuno, observado em sete 
dos pacientes, incluindo o presente caso, sendo que 4 dos 
relatos citam apenas como sítio o intestino delgado, sem 
maiores especificações. O tumor de maior tamanho rela-
tado mede aproximadamente 10 cm e os menores medem 
2,7 e 3 cm. A apresentação clínica dos TR costuma cursar 
com anemia, perda de peso, disúria, ascite, dor abdominal, 
entre outras, além de sangramento gastrointestinal, sendo 
a queixa mais prevalente. 

Os tumores rabdoides são destacados não só pela sua 
raridade como também pela baixa sobrevida. O caso de 
menor sobrevida foi a óbito no pós-operatório imediato, e, 
em contrapartida e distante da média de sobrevida obser-
vada (equivalente a 8,78 meses), um paciente apresentou 
uma sobrevida de 5 anos. Não existe correlação entre o 
tamanho do tumor e a sobrevida apresentada, conforme 
podemos conferir no Gráfico 1.

Comparando-se aspectos de imuno-histoquímica, po-
de-se verificar similaridade entre o caso aqui descrito e os 
demais relatados. Vimentina, o marcador mais simbólico 
do TR, foi testado e positivou em 100% dos casos, varian-
do entre focalmente positivo, positivo ou intensamente 
positivo. Os marcadores AE1/AE3 apresentaram positi-
vidades variadas em 8 pacientes, sendo que 2 dos 13 casos 
não citaram tal marcador. Tanto o marcador EMA quanto 
o CAM 5.2 apresentaram positividades variadas para 6 dos 

9 casos testados, tendo 4 casos sem descrições com base 
nesses marcadores.

DISCUSSÃO

Relatamos aqui um tumor atípico, de comportamento 
agressivo, raro e com sítio incomum, comparado a outros 
de mesma linhagem, dando seguimento a uma linha de 
poucos casos antes já relatados. Sua primeira citação na li-
teratura, na década de 1970, foi descrita como um subtipo 
do tumor de Wilms por Beckwith et al (1,3). Os tumores 
rabdoides são mais comumente encontrados em sítio renal, 
e, normalmente, os pacientes são crianças, sendo nomea-
dos de tumor renal rabdoide maligno (5). 

O tumor rabdoide adquiriu esse nome pois sua estru-
tura citológica se assemelha com rabdomioblastos, células 
malignas originadas do músculo esquelético; todavia, análi-
ses ultraestrutural e imuno-histoquímica não confirmaram 
a origem miogênica do tumor (3). O sítio mais comumente 
encontrado é o rim, porém também são observados sítios 
extrarrenais, tais como sistema nervoso central (TT/RA) 
mais comum dentre os extrarrenais, além de partes mo-
les, fígado, bexiga, trato gastrointestinal, entre outros (3). 
Os TRs originados no intestino delgado são raros, têm 
comportamento agressivo e apresentam-se, na sua grande 
maioria, com metástases difusas em seu diagnóstico. Não 
obstante, o TR de intestino delgado apresenta um mau 
prognóstico, com sobrevida média inferior a nove meses 
ao se analisar todos os casos relatados até o momento.

O primeiro caso extrarrenal primário de intestino del-
gado fora citado na literatura apenas no ano de 1998, por 
Chen et al (5). Paciente do sexo masculino, 54 anos, com 
uma massa jejunal de aproximadamente 10 centímetros, 

Gráfico 1. Relação tamanho (cm) x sobrevida (meses), demonstrando 
não haver correlação
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além de metástases em linfonodos e metástase hepática, 
fora a óbito 2 semanas após ressecção do tumor.

O diagnóstico por avaliação histológica do tumor ra-
bdoide maligno é baseado na presença de células mono-
mórficas rabdoides, com nucléolos proeminentes, núcleos 
excêntricos e inclusões intracitoplasmáticas (13). Quanto à 
análise imuno-histoquímica, os TRM de intestino delgado 
demonstraram um padrão já antes apresentado em outros 
sítios, demonstrando positividade para marcadores como 
a Vimentina, preferencialmente positivada na maioria dos 
casos, e marcadores epiteliais, como CAM 5.2, EMA e 
AE1/AE3 (13) . No nosso paciente, este padrão também 
pode ser verificado, conforme já comparado na Tabela 1. 
O diagnóstico diferencial dos TRM baseia-se estritamente 
na análise imuno-histoquímica e no seu padrão histológico.

A histogênese ainda é incerta. Estudos mais recentes 
apresentam a diferenciação do tumor rabdoide como uma 
evolução clonal em tumores de diferentes histogêneses (6). 
Já a genética é incontestável. Análises genéticas demons-
traram que exclusões e/ou mutações do gene SMARCB1/
hSNF5/INI1/BAF47, gene supressor de tumor, do cro-
mossomo 22q11, são fundamentais para o surgimento dos 
tumores rabdoides (4). Recomenda-se um estudo genético 
aos familiares de pacientes devido à correlação genética ba-
seada em estudos prévios (3).

Após pesquisa no pubmed pelos termos “Tumor Rab-
doide”, “intestino delgado” e “jejuno”, chegamos a apenas 
13 casos de TRM com sítio primário de intestino delgado, 
incluindo o caso aqui descrito, demonstrando a raridade 
dessa localização. Diversas são as apresentações clínicas 
antes do desafiador diagnóstico, porém a agressividade é 
quase que uma regra, comprovada por seu mau prognósti-
co em quase todos os casos já relatados. Quanto ao trata-
mento, ainda não é possível estabelecer um padrão definiti-
vo devido ao reduzido número de casos. Quando possível, 
tem-se indicado ressecção cirúrgica agressiva das lesões. 
Alguns esquemas de quimioterapia foram usados (12,13), 
com resposta insatisfatória com base na sobrevida obser-
vada. Curiosamente, o caso de maior sobrevida foi tratado 
apenas cirurgicamente (6). 

CONCLUSÃO

Relatamos aqui um caso raro de TRM de jejuno me-
dindo aproximadamente 2,7 centímetros de diâmetro, com 
características imuno-histoquímicas e padrão histológico 
típico comparado aos demais casos presentes na literatura. 
Nosso paciente seguiu o padrão verificado nos demais ca-
sos por tratar-se de um paciente do sexo masculino, idoso, 

com múltiplas metástases e teve uma sobrevida de apenas 
70 dias após o diagnóstico da doença, demonstrando o ca-
ráter agressivo do tumor. Não foi possível correlacionar 
sobrevida do paciente com qualquer parâmetro citado nos 
relatos analisados.
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ARTIGO DE REVISÃO

INTRODUÇÃO

A sede pode ser definida como anseio ou desejo de be-
ber água, não obrigatoriamente gerada por uma necessi-

Manejo da sede na sala de recuperação pós-operatória
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Thiago Mamôru Sakae1, Flávia de Freitas Vicente2, Cleunice de Fátima Borba de Oliveira2, Elieser Peper do Nascimento3

dade fisiológica, pois pode ser desencadeada por hábito, 
gosto, secura na boca ou garganta, vontade de consumir 
líquidos que proporcionem sensação de aquecimento ou 
resfriamento. Diferentes fatores podem influenciar a pre-

RESUMO

O objetivo do estudo foi identificar, através de revisão da literatura, o manejo de enfermagem da sede na sala de recuperação pós-
-operatória, incorporando aspectos de definição, mecanismos fisiológicos, satisfação do paciente e técnicas empregadas no manejo 
da sede no pós-operatório imediato. A busca de artigos incluiu pesquisas nas bases de dados National Library of  Medicine (PubMed), 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LI-
LACS) e Cochrane. A pesquisa foi realizada com palavras-chave dos descritores controlados selecionados nos Descritores em Ciência 
da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e MeSH Database “sede”, “gelo”, “água”, “enfermagem”, “pós-operatório”, 
“perioperatório” e “saliva artificial”, e os correspondentes na língua inglesa “thirst”, “ice”, “water”, “nursing care”, “post-surgery”, 
“perioperative” e “artificial saliva”. Para refinar a busca, foram acrescidas combinações entre os termos “sede”, “cuidados pós-
-operatórios”, “complicações pós-operatórias” e “jejum”. O período de coleta de dados foi realizado entre maio e julho de 2017. Esta 
revisão pontuou uma série de estudos sobre a sede no pós-operatório, com uso de protocolos, escalas para avaliação da experiência 
individual e intervenções para mitigar a sede. Acredita-se que estas informações possam ser de grande importância para a equipe 
cirúrgica, e que contribuem para melhores práticas e satisfação dos pacientes nos cenários do pós-operatório imediato.

UNITERMOS: Sede, Gelo, Água, Enfermagem, Pós-operatório, Perioperatório.

ABSTRACT

The aim of  the study was to identify the management of  thirst in the postoperative recovery room through a review of  the literature, incorporating aspects of  
definition, physiological mechanisms, patient satisfaction and techniques used in the management of  thirst in the immediate postoperative period. We searched 
for articles in the National Library of  Medicine (PubMed), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Latin American 
and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Cochrane databases. The search was carried out with keywords of  the controlled descriptors 
selected in the Descriptors in Health Science (DeCS) of  the Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) and MeSH databases, namely: sede, gelo, água, enfer-
magem, pós-operatório, perioperatório and saliva artificial, and their English equivalents “thirst”, “ice”, “water”, “nursing care”, “post-surgery”, 
“perioperative” and “artificial saliva”. To refine the search, combinations were added between the terms “thirst”, “post-operative care”, “postoperative com-
plications” and “fasting”. The data collection period was from May to July 2017. This review found a series of  studies on postoperative thirst, with the use 
of  protocols, scales to evaluate individual experience and interventions to mitigate thirst. We believe that this information may be of  great importance for the 
surgical team, contributing to better practices and patient satisfaction in the immediate postoperative scenarios.

KEYWORDS: Thirst, Ice, Water, Nursing, Postsurgery, Perioperative.

Handling of  thirst in the postoperative recovery room
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sença e a intensidade da sede, entre eles, a idade, a comor-
bidade, a alimentação e a ansiedade (1). 

O paciente cirúrgico está exposto a uma confluência de 
fatores que resultam em sede, como: jejum pré-operató-
rio, ansiedade, medicamentos do ato anestésico-cirúrgico, 
intubação, sangramento intraoperatório e oxigenoterapia 
prolongada (2,3).

É um desconforto real apresentado por grande parte 
dos pacientes no pós-operatório imediato (POI), quando 
ainda permanecem em jejum. Estudos retratam que, na 
percepção do paciente, esse incômodo é intenso e resulta 
no aumento de ansiedade, desidratação, irritabilidade, fra-
queza e desespero (4,5).

Além de descrita como um desconforto, a sede periope-
ratória pode ser considerada um sintoma. De acordo com 
a teoria de manejo, de sintoma, um sintoma é uma expe-
riência subjetiva que reflete alterações no funcionamento 
biofísico, sensações, ou na cognição de um indivíduo (6).  
A sede é um sintoma subjetivo, pois assim como a dor, tem 
um limiar que varia de acordo com cada indivíduo e com a 
experiência que está vivenciando.

Justifica-se o jejum pré-operatório na prevenção de 
complicações referentes ao procedimento anestésico, prin-
cipalmente a aspiração de conteúdo gástrico, mas também 
as náuseas e os vômitos no pós-operatório, cuja incidência 
global permanece entre 20% e 30%. Em população de ris-
co, esses números podem atingir 70%, e 0,2% dos pacientes 
pode apresentá-los como intratáveis no pós-operatório (7).

O risco para náuseas e vômitos pode estar relacionado 
a três fatores: o paciente, as técnicas anestésicas e o proce-
dimento cirúrgico (7).

O jejum, muitas vezes, por períodos prolongados e até 
mesmo excessivos, contraria estudos bem documentados, nos 
quais se reduziu a necessidade do período de jejum absoluto 
no pré-operatório, sem efeitos deletérios ao paciente (8,9).

Uma das mais poderosas unidades comportamentais do 
ser humano, a sede, quando incitada ao máximo, torna-se 
suficientemente intensa a ponto de não poder ser ignora-
da, dominando todos os outros pensamentos e sensações.  
A natureza expressiva dos mecanismos de sede desempe-
nha um importante papel na homeostase humana (10).

Instalada a sede, o organismo pode saciar-se de for-
ma pré-absortiva ou pós-absortiva (11). Na pré-absortiva, 
receptores de pressão e temperatura na orofaringe moni-
toram o impacto da ingestão hídrica antes mesmo que o 
organismo absorva os fluidos, atuando na regulação desta 
e na interrupção do ato de beber (12).

Em outras palavras, ativam-se regiões cerebrais respon-
sáveis pela saciedade da sede sem necessidade de volume 
grande de água. Já o mecanismo pós-absortivo ocorre 
quando o líquido é absorvido, equilibrando a osmolaridade 
sanguínea (11).

De acordo com sua etiologia, a sede pode ser classifica-
da em sede osmótica ou hipovolêmica (1). A sede osmótica 
pode ser explicada por discretos aumentos de 1 a 2% na 
osmolaridade plasmática, que são capazes de estimular a 

liberação de hormônio antidiurético (ADH) pelo hipotála-
mo lateral (13,14).

Já a sede hipovolêmica, em contrapartida, está associa-
da a uma necessidade de ingesta hídrica para reposição de 
volume plasmático, sendo que o seu mecanismo de regu-
lação depende tanto do sistema renina – angiotensina – al-
dosterona quanto da ação adrenérgica (1).

Outro fator que pode corroborar com o desencadea-
mento da sede é o uso de medicamentos anestésicos, como 
opioides e anticolinérgicos, que têm como um dos efeitos 
adversos o fato de desencadear sede por diminuição na 
produção de saliva e consequente ressecamento da cavida-
de oral (15,19).

A sensação de boca e garganta secas, as quais se consti-
tuem em um componente periférico da sede, pode ser cau-
sada também pela abertura da cavidade oral proporcionada 
durante a intubação endotraqueal. Os aspectos emocionais 
aos quais o paciente cirúrgico fica exposto, como o medo, 
a ansiedade e o estresse que também inibem a produção de 
saliva, causam ressecamento da região orofaríngea (1).

Dentre as intercorrências comumente identificadas pela 
equipe cirúrgica no pós-operatório imediato, figuram náu-
seas e vômitos, bem como a dor, que são amplamente es-
tudadas e tratadas de acordo com o padrão de evidências 
estabelecido pela literatura científica. Já a sede é incipiente-
mente identificada e ainda menos abordada como um sin-
toma deveria ser (20).

Apesar de novos estudos desvelarem a importância da 
avaliação e do manejo do sintoma da sede, esse ainda é 
considerado uma complicação menor (15). A equipe cirúr-
gica não identifica o sintoma de forma sistematizada e não 
domina estratégias possíveis e seguras de manejo devido à 
cultura tradicional das instituições em seguir protocolo de 
jejum não baseado em evidências (21).

A utilização de estratégias que atuam na saciedade pré-
-absortiva apresenta-se como alternativa viável para o pa-
ciente que vivencia a sede em períodos de restrição de in-
gestão hídrica (14).

A sede é, portanto, um sintoma presente na prática clí-
nica, mas frequentemente subvalorizada, muitas vezes não 
percebida pela equipe de saúde, embora sempre conste nos 
relatos dos indivíduos que a vivenciam (2-20).

MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura. 
As revisões narrativas são publicações amplas apropriadas 
para descrever e discutir o desenvolvimento ou o “estado 
da arte” de um determinado assunto, sob o ponto de vis-
ta teórico ou contextual. Constituem-se, basicamente, de 
análise da literatura publicada em livros, artigos de revistas 
impressas e/ou eletrônicas, na interpretação e análise crí-
tica pessoal do autor. Essa categoria de artigos tem papel 
fundamental para a educação continuada, visto que per-
mitem ao leitor adquirir e atualizar o conhecimento sobre 
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uma determinada temática específica em curto espaço de 
tempo (22,23).

As etapas para elaboração deste estudo foram: identi-
ficação do tema, definição dos objetivos e dos descritores: 
“sede”, “gelo”, “água”, “enfermagem”, “pós-operatório”, 
“perioperatório” e “saliva artificial”, e os correspondentes 
na língua inglesa “thrist”, “ice”, “water”, “nursing care”, 
“post-surgery”, “perioperative” e “artificial saliva”. Na se-
quência, foram estabelecidos os critérios de inclusão e ex-
clusão dos estudos, seleção da amostra e definição das in-
formações a serem extraídas dos estudos selecionados em 
uma matriz construída no Microsoft Word 2007, análise e 
discussão dos resultados.

A coleta de dados foi realizada na base Biblioteca Vir-
tual em Saúde (BVS) Brasil (http://bvsalud.org/) e na base 
da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(http://bdtd.ibict.br/vufind/). Esta etapa ocorreu no pe-
ríodo entre 30 de maio e 12 de julho de 2017. Na base 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Brasil, realizou-se 
busca livre no item “pesquisa” usando no primeiro cru-
zamento: “sede” AND “pós-operatório”, foram encon-
trados 37 trabalhos; em seguida, foi selecionado o filtro 
“texto completo”, o qual gerou 14 estudos. No segundo 
cruzamento: “Enfermagem perioperatória” AND “Sede” 
AND “Água”, foi encontrado 01 trabalho; em seguida, foi 
selecionado o filtro “texto completo”, que gerou 1 estudo.  

Na base Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Disserta-
ções, no primeiro cruzamento: “sede” AND “pós-opera-
tório” foram encontrados 7 trabalhos. No segundo cruza-
mento: “Enfermagem perioperatória” AND “Sede” AND 
“Água”, foi encontrado 01 trabalho. No terceiro cruza-
mento: “Enfermagem perioperatória” AND “Sede” AND 
“Água”, foi encontrado 1 estudo.

Como critérios de inclusão, foram estipulados: artigos 
originais, relatos de experiência, reflexão, ensaios teóricos, 
estudos randomizados, revisões bibliográficas, teses, dis-
sertações, estudos desenvolvidos em cursos de graduação 
em Enfermagem no Brasil, trabalho cujo objetivo geral e/
ou específico refere-se explicitamente ao objeto de estudo, 
estudos publicados nos idiomas português, espanhol e in-
glês, no período de 2010 a 2017.

Como critérios de exclusão, foram definidos: artigos 
que estão publicados em outros meios de comunicação 
que não sejam periódicos científicos, artigos do tipo cartas, 
resenhas, editoriais, publicações do tipo livros, capítulos de 
livros, publicações governamentais, boletins informativos, 
estudos duplicados, estudos que não respondam ao escopo 
da pesquisa e também que não estão disponibilizados no 
formato completo para análise.

A seleção dos estudos foi realizada através da leitura 
individual dos títulos e de resumos do total de 15 trabalhos 
encontrados na BVS Brasil, e na Biblioteca Digital Brasilei-
ra de Teses e Dissertações, 9 trabalhos. Em seguida, hou-
ve a leitura completa por pares dos trabalhos completos 
resgatados. Foram excluídos 16 por não se adequarem aos 
critérios da presente revisão. Ao final, 8 trabalhos constitu-
íram o escopo do estudo.

A organização dos dados foi feita a partir de uma ma-
triz, a qual contempla os seguintes itens: código; título; pe-
riódico; ano de publicação; descritores; objetivos; método; 
referencial teórico; estratégias/instrumentos sobre como 
mitigar a sede/pós-operatório.

A análise dos dados ocorreu a partir da proposta ope-
rativa de dados qualitativos (22), estruturada por meio das 
seguintes etapas: a) momentos de pré-análise: foi realizada 
a leitura do título e resumo dos 24 estudos encontrados e, 
em seguida, leitura flutuante dos trabalhos completos co-
letados; b) exploração do material: houve leitura minuciosa 
dos 20 estudos na íntegra, sendo selecionados 8 trabalhos, 
os quais passaram por uma análise das informações extraí-
das e incluídas na matriz de organização dos dados a partir 
da inter-relação de itens; c) tratamento e interpretação dos 
resultados: ocorreu análise e agrupamento das ideias de 
cada item por similaridade e discordância, a fim de se ade-
quarem na categoria do estudo, sendo desenvolvida uma 
síntese de forma narrativa.

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, em que não 
aconteceu envolvimento direto de seres humanos como 
sujeitos do estudo, não houve necessidade de aprovação 
da investigação por um Comitê de Ética em Pesquisas com 
Seres Humanos. No entanto, as informações passaram pela 
revisão por pares para atestar a confiabilidade dos resulta-

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos que compuseram a 
revisão narrativa

Termos:
Sede/Pós-operatório/Enfermagem/perioperatória

Pesquisa primária

9 Dissertações

4 Dissertações

37 Trabalhos

4 Artigos

Banco de Teses da CAPES resumos

Pré-selecionadas 5 dissertações Pré-selecionados 15 artigos com 
texto completo

Excluída 1 dissertação por não se 
adequar aos critérios de inclusão

Excluídos 11 artigos por não se 
adequarem aos critérios de inclusão

Leitura dos Títulos e resumos do total de trabalhos

8 Estudos selecionados preencheram a matriz revisada

Aplicação de critérios de inclusão e exclusão

Resgate e leitura dos trabalhos completos de 12 a 30 de julho de 2017

BVS/BIREME – busca livre
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dos, a fim de garantir o rigor científico exigido em pesqui-
sas dessa natureza.

RESULTADOS

Na base de dados MEDLINE, no período de 2010 a 
2017, foram identificados cinco artigos; após aplicação de 
critérios de inclusão, foi selecionado um estudo. Na base de 
dados LILACS, encontraram-se nove estudos, sendo sele-
cionados três trabalhos. 

Os totais de artigos que cumpriram os critérios de in-
clusão foram quatro. Dos artigos analisados, um era um 
ensaio clínico randomizado, uma revisão de integrativa da 
literatura, um estudo metodológico (elaboração de Instru-
mental Psicológico) e o último, um estudo quantitativo, ex-
perimental, de corte transversal.

Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, 
foram encontradas nove dissertações, sendo selecionados 
quatro estudos. Das quatro dissertações analisadas, uma se 
tratava de pesquisa analítica experimental, tipo ensaio clíni-
co randomizado, outra de pesquisa metodológica e aplica-
da, quantitativa, um estudo transversal e analítico e a uma 
pesquisa metodológica e quantitativa. 

Todos os estudos eram originários do Brasil, realizados 
na Universidade Estadual de Londrina/PR.

REVISÃO DA LITERATURA

Aspectos anatômicos relacionados à sede 

Há uma variedade de elementos anatômicos e fisiológi-
cos, bem como culturais e sociais intervenientes na gênese e 
saciedade na sede do paciente cirúrgico, que, se analisado de 
forma isolada, não contribuem para seu entendimento nem 
para tomada de decisão frente a esse incômodo (24-28).

A busca por água quando se está com sede é um com-
portamento biológico, primitivo e acompanha o ser huma-
no ao longo da evolução da sua espécie. Essa necessidade 
de hidratação oral quando se está sedento e o aumento pro-
gressivo da intensidade da sede a ponto de influenciar os 
pensamentos conscientes podem ser interpretados como 
uma evidência de consciência primária e são um exemplo 
básico do sistema vegetativo (27-29).

O centro de controle cerebral da sede está localizado no 
hipotálamo lateral e prosencéfalo (14,27-32), assim como 
nas regiões do cíngulo posterior e do cerebelo (27-31). 
Áreas gustativas corticais, principalmente o opérculo fron-
tal/insulina anterior, os quais se localizam no córtex gus-
tativo primário, e o córtex orbitofrontal, que é o córtex 
gustativo secundário, também são diretamente ativadas na 
presença da sede (27, 29-32).

Sede e o paciente cirúrgico 

A sede como mecanismo regulatório está presente no 
dia a dia de todos os seres humanos. Quando acometido 

por afecções, traumas, ou necessidade de submeter-se a um 
procedimento cirúrgico, o indivíduo vivencia uma gama 
enorme de fatores que podem aumentar o desequilíbrio e 
deflagrar a experiência da sede (24,29,31).

A saciedade da sede pode ocorrer por dois mecanis-
mos: pré-absortivo, por meio de resfriamento da cavidade 
oral, quando da ingestão de líquidos frios, e pós-absortivo, 
que se relaciona a um restabelecimento da osmolaridade 
sanguínea após ingesta hídrica (11,26,32).

No ser humano, a sede é derivada de uma necessidade 
biológica por água, a qual é motivada por alterações os-
móticas e volêmicas, as quais, geralmente, ocorrem após 
a perda de soluto e água, denominada de sede osmótica e 
sede hipovolêmica, respectivamente (1, 26-28).

A sede osmótica, ou desidratação intracelular (déficit 
hídrico), é ativada em resposta a aumentos de tonicidade 
quando os mecanismos compensatórios não têm sucesso 
na conservação de água suficiente para diminuir a osmo-
laridade sérica e restaurar o equilíbrio dos fluidos (1,26).

Já os mecanismos de sede associados com oscilações no 
volume e pressão intravascular são menos sensíveis, sendo 
necessária uma perda de 5 a 8% do volume de fluido cor-
poral para desencadear a sede hipovolêmica. Essa diminui-
ção da sensibilidade às pequenas variações nos volumes de 
líquido corporal se faz necessária para prevenir alterações 
excessivas na pressão arterial, como em resposta a altera-
ções posturais ou durante uma atividade física (1,14,26). 

A sede e o paciente cirúrgico

O paciente cirúrgico, mais especificamente, fica suscetí-
vel à sede, pois, além do desequilíbrio osmótico decorrente 
das perdas insensíveis por convecção, condução, evapora-
ção e radiação a que fica submetido no transoperatório, 
também sofre perda de eletrólitos pela transpiração e urina, 
eletrólitos esses que não são totalmente repostos por via 
endovenosa (28).

Pacientes no perioperatório são particularmente afe-
tados pela sede derivada da hipovolemia, uma vez que o 
sangramento é uma das consequências do procedimento 
cirúrgico. A sede hipovolêmica exerce um mecanismo de 
feedback com influência positiva para o adequado resta-
belecimento volêmico em pacientes que sofrem de alguma 
perda sanguínea decorrente de uma cirurgia (26,31,32). 

Estratégias do manejo da sede

Um dos grandes mitos no cuidado pós-operatório, par-
ticularmente, é que o paciente precisa manter-se em jejum 
absoluto, muitas vezes por período indeterminado, podendo 
variar entre 8 e 37 horas, conforme as realidades das dife-
rentes instituições (31-36). Esse jejum excessivo aumenta a 
produção de suco gástrico e, consequentemente, reduz ainda 
mais o pH gástrico, o que amplia o risco de complicações, 
como broncoaspiração, e piora consideravelmente a sede 
(32-36). O manejo da sede POI tem como objetivo preve-
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nir ou retardar um resultado negativo usando intervenções/
estratégias para o alívio (24). Podem-se empregar diferentes 
intervenções para o alívio da sede. Inicia-se com a avaliação 
de experiência individual, que pode ser através de escalas 
(33), seguida da identificação de uma intervenção que deve 
se direcionar a um ou mais componentes do sistema (24,33).

Na revisão dos estudos publicados (periódicos/disser-
tações), foram encontradas estratégias para reduzir a inten-
sidade da sede e mitigar os desconfortos associados em 
pesquisas com excelente nível de evidências, utilizando es-
calas para mensurar a sede POI e intervenções com uso de 
água em estado líquido, gelo e mentol. De acordo com os 
resultados dos estudos analisados, as estratégias que apre-
sentam métodos com baixa temperatura têm maior eficácia 
no alívio da sede (2). O grupo que utilizou gelo teve dimi-
nuição na intensidade da sede, de 6,13 para 1,51, maior do 
que o apresentado pelo grupo água. A intensidade de sede 
e o número de intervenções necessárias para o alcance da 
saciedade foram diferentes para os dois grupos no segundo 
momento (p< 0,05).

Conchon (24) realizou estudo de ensaio clínico rando-
mizado feito com uma amostra de 208 participantes (104 
participantes cada grupo água em temperatura ambiente 
e 104 participantes do grupo picolé de gelo). O picolé de 
gelo se configurou como estratégia segura para alívio da 
sede dos participantes do estudo. Segundo esse estudo, na 
percepção dos pacientes essa estratégia simples é capaz de 
mitigar a sede e os sintomas como boca seca, lábios resse-
cados, garganta seca, língua grossa e gosto ruim na boca, 
que também estão relatados em associação com a sede (24).

Ident. Título do estudo Tipo de estudo Ano Autores Área atuação / Instituição do 
autor principal

E1 Eficácia do picolé de gelo no manejo da 
sede no pós-operatório imediato

Ensaio clínico randomizado
Dissertação 2014 CONCHON Enfermagem/Universidade 

Estadual de Londrina (UEL)

E2 Elaboração e validação de uma escala de 
desconforto da sede perioperatória

Pesquisa metodológica e 
quantitativa
Dissertação

2016 MARTINS Enfermagem/Universidade 
Estadual de Londrina (UEL)

E3 Prevalência Infantil e Intensidade da sede 
no pós-operatório Imediato

Estudo transversal e 
analítico
Dissertação

2016 RIVIERA Enfermagem/Universidade 
Estadual de Londrina (UEL)

E4 Pacote de medidas mentoladas para alívio 
da sede em sala de recuperação anestésica

Ensaio clínico randomizado
Dissertação 2016 SERATO Enfermagem/Universidade 

Estadual de Londrina (UEL)

E5
Elaboração, validação e fidedignidade de 
um protocolo de segurança para o manejo 
da sede no pós-operatório imediato

Pesquisa metodológica e 
aplicada, quantitativa
Dissertação

2013 NASCIMENTO Enfermagem/Universidade 
Estadual de Londrina (UEL)

E6 Avaliação de estratégias no manejo da sede 
na sala de recuperação pós-anestésica Periódico 2012

ARONI, 
NASCIMENTO, 

FONSECA

Enfermagem/Universidade 
Estadual de Londrina (UEL)

E7 Estratégias para o alívio da sede: revisão 
integrativa da literatura

Periódico
Revisão integrativa 2016 GARCIA, FONSECA, 

ARONI, GALVÃO

Enfermagem/Universidade 
Estadual de Londrina (UEL)
Enfermagem Universidade de 
São Paulo 

E8 Tenho sede! Vivência do paciente cirúrgico 
no período perioperatório Estudo qualitativo Periódico 2016 SILVA, ARONI, 

FONSECA
Enfermagem/Universidade 
Estadual de Londrina (UEL)

Quadro 1. Estudos selecionados a partir dos critérios de inclusão/exclusão na busca dos artigos

Serato (34), em um estudo clínico controlado rando-
mizado (RCT) com 120 pacientes, avaliou uma estratégia 
inovadora de alívio da sede no paciente cirúrgico durante 
a recuperação anestésica, verificando se o uso do mentol 
seria mais eficaz para mitigar a sede que o frio utilizado 
isoladamente. Analisou dois grupos experimentais – GE 
(pacotes de medidas mentoladas: Hidratação labial e pico-
lé de gelo) e o grupo controle – GC (pacote de medidas 
não mentoladas). Os resultados deste estudo não demons-
traram diferenças do pacote medidas mentoladas ou não 
mentoladas em relação à diminuição da percepção da sede.

DISCUSSÃO

Considerando ser uma revisão narrativa da literatura, 
esta pesquisa limitou-se em destacar a importância da esco-
lha adequada de instrumentos para medida ou aferição da 
sede no pós-operatório imediato, como uma forma objeti-
va de compreender as repercussões na recuperação do pa-
ciente, respondendo a algumas indagações e contribuindo 
com melhores práticas profissionais relacionadas ao tema.

A sede no POI tem grande importância; contudo, a 
equipe cirúrgica não identifica o sintoma de forma siste-
matizada e não domina estratégias possíveis e seguras de 
manejo devido à cultura tradicional das instituições em se-
guir protocolos de jejum não baseados em evidências (21).   

Os resultados e as intervenções encontrados nos estu-
dos analisados abrem caminho para a adoção de uma es-
tratégia de manejo da sede simples e inovadora, além de 
reduzir o desconforto da sede do paciente cirúrgico com 
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pequenos volumes de líquidos. Por se tratarem de interven-
ções de baixo custo e fácil aplicabilidade prática, tornam-se 
uma opção viável e comprovadamente eficaz, eficiente e 
efetiva no manejo da sede do paciente cirúrgico (18). 

Essas intervenções devem ser feitas pelos profissionais 
de saúde com base na avaliação criteriosa e individualizada 
de cada paciente (24), visto que é necessário avaliar vários 
aspectos, dentre eles: nível de consciência, reflexos de pro-
teção, uso de escalas para mensurar a sede, critérios de re-
petição ou não da intervenção. 

Essas intervenções associadas à avaliação padroniza-
da e sistematizada proposta pelo protocolo de segurança 
para o manejo da sede tornam-se uma estratégia funda-
mental para o manejo da sede no POI e possibilitam à 
equipe de enfermagem uma tomada de conduta segura e 
independente (24).

Para que a implementação dessas estratégias na reali-
dade das instituições de saúde seja bem-sucedida, além do 
interesse da equipe de enfermagem, é vital que nesse pro-
cesso também se envolva toda a equipe cirúrgica, como os 
anestesiologistas e os cirurgiões (24).

O trabalho multidisciplinar é primordial em se tratando 
de gestão e manejo da sede por se tratar da mudança de 
paradigmas, quebra de mitos relacionados ao jejum pré e 
pós-operatório, e, principalmente, mudança de tradição e 
culturas institucionais arraigadas ao longo de décadas (24). 

O uso de água em baixa temperatura mostrou-se eficaz 
em todos os estudos em que essa estratégia foi utilizada.

CONCLUSÃO

A sede é um sintoma subjetivo e multifatorial. Quando 
comparada à fome, os pacientes relatam que a sede é muito 
mais emergencial, podendo sobrepujar todas as outras sen-
sações, inclusive a dor (24).

A sede é um desconforto real apresentado por gran-
de parte dos pacientes no pós-operatório imediato (POI). 
Estudos retratam que, na percepção do paciente, esse in-
cômodo é intenso e resulta no aumento de ansiedade, desi-
dratação, irritabilidade, fraqueza e desespero.

Os resultados dos estudos apontaram alta incidência de 
sede nos pacientes na sala de recuperação pós-anestésica, 
assim como revelaram que, quando presenciada, sua in-
tensidade é alta, independentemente do procedimento ci-
rúrgico, da técnica anestésica e da perda de sangue. Das 
estratégias utilizadas para mitigar a sede, a que se mostrou 
eficaz em todos os estudos foi o uso de gelo, apresentando 
quedas acentuadas da sede.

Portanto, o sintoma da sede é real, e a equipe cirúrgica 
não pode simplesmente ignorá-la, e deve considerá-la um 
fator importante para o desconforto do paciente no POI.
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ARTIGO DE REVISÃO

INTRODUÇÃO

A população indígena sofreu um decrescimento drásti-
co entre os anos 1500 e 1900, sendo que, em 1500, estima-
va-se uma população entre 800 mil e 5 milhões de índios; 
posteriormente, em 1900 registraram-se 230 povos e 300 
mil habitantes. No entanto, nas últimas décadas do século 
XX, houve um aumento de 3,5% ao ano. Neste tocante, 
são observáveis altas taxas de crianças e jovens nessas po-
pulações, sendo que 50% desses indivíduos possuem ida-
des inferiores a 15 anos (1).

Gestação: conhecendo a realidade das  
aldeias indígenas no Brasil

Cassio Adriano Zatti1, Marcelo Lopes Igansi2

1 Enfermeiro.
2 Cirurgião Geral.

Segundo dados da literatura do ano de 2000, estima-se 
que a população que tinha entre 10 e 19 anos de idade, 
faixa etária denominada de adolescência, correspondia a 34 
milhões de pessoas, isto é, 19% da população geral do país, 
sendo que 50,4% pertencia ao sexo masculino e 49,6% ao 
sexo feminino (2).

A saúde indígena apresenta-se intimamente relaciona-
da com as modificações causadas no estilo de vida des-
sas populações. O processo histórico de mudanças sociais, 
econômicas e ambientais, juntamente com a expansão de 
frentes demográficas e econômicas nas diversas regiões do 

RESUMO

As condições de saúde dos povos indígenas no Brasil permanecem pouco conhecidas, bem como o comportamento reprodutivo, 
hábitos e atuação das equipes no atendimento a estes indivíduos. Trata-se de uma revisão de literatura com o objetivo de abordar a 
temática gravidez entre as populações indígenas do país, abordando questões epidemiológicas do pré-natal. No que se refere aos da-
dos de 2010 a 2015 relativos à natalidade na população indígena, verificou-se aumento do ano de 2010 até 2015, sendo predominante 
a faixa etária dos 20 aos 24 anos de idade. No que diz respeito ao tipo de parto, a maioria deles (82%) foi parto por via vaginal e 18% 
por cesariana. Quanto ao local de nascimento, verificou-se que 69% dos nascimentos ocorreram no hospital. Em relação às consultas 
de pré-natal, verificou-se que 38% dos casos realizaram de 4 a 6 consultas, logo 25% fizeram de 1 a 3 consultas, 26% realizaram 7 ou 
mais consultas.

UNITERMOS: Saúde Indígena, Gravidez na Adolescência, Pré-Natal.

ABSTRACT

The health conditions of  indigenous peoples in Brazil remain little known, as well as their reproductive behavior, habits and performance of  the teams in 
the care of  these individuals. This is a literature review aimed at addressing the issue of  pregnancy among the indigenous populations of  Brazil, addressing 
epidemiological issues of  prenatal care. Regarding the data from 2010 to 2015 referring to the birth rate in the indigenous population, there was an increase 
from 2010 to 2015. The age group 20-24 years of  age is predominant. Regarding the type of  delivery, most of  them (82%) were delivered vaginally and 
18% by cesarean section. As to the place of  birth, 69% of  the births occurred in hospital. Regarding prenatal visits, it was found that 38% of  the cases had 
4 to 6 visits, 25% had 1 to 3 visits, and 26% had 7 or more visits.

KEYWORDS: Indigenous Health, Teenage Pregnancy, Prenatal Care.
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país ao longo do tempo têm influenciado sobre os determi-
nantes e os perfis da saúde indígena (3).

As mudanças socioculturais refletiram negativamente em 
relação à morbimortalidade indígena, elevando o índice de 
mortes em adultos e idosos, estes por causas relacionadas a 
doenças infectoparasitárias, obesidade, doenças metabólicas 
como diabetes, doenças do aparelho circulatório, alcoolismo, 
suicídio, riscos associados à gravidez e, no caso das crianças, 
mortalidade infantil relacionada à desnutrição (4).

Um estudo realizado no Brasil em 2007 verificou as 
cinco causas de hospitalização mais frequentes, sendo as 
doenças do aparelho respiratório (41,5%); doenças infec-
ciosas e parasitárias (17,4%); gravidez, parto e puerpério 
(12,7%); doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 
(9,7%); e lesões, envenenamentos e consequências de cau-
sas externas (3,7%). Se excluídas as causas relacionadas à 
gravidez, parto e puerpério, a distribuição passa a ser a se-
guinte: doenças do aparelho respiratório (47,7%); doenças 
infecciosas e parasitárias (19,9%); doenças endócrinas, nu-
tricionais e metabólicas (11,2%); e lesões, envenenamentos 
e consequências de causas externas (4,3%) (5).

Os hábitos alimentares mudaram consideravelmente, 
sendo adicionados mais carboidratos e gorduras à dieta, 
diminuindo o consumo de frutas, hortaliças e leites. Dentre 
os hábitos alimentares culturais indígenas, que ainda per-
manecem, estão a preparação do pão na chapa, bolo azedo 
e colheita de couve-do-mato para consumo (3).

Estudos sugerem que as condições de saúde dos po-
vos indígenas no Brasil são pouco conhecidas em relação 
a outros segmentos da sociedade brasileira. Inicialmente, 
tinha-se o sistema de Saúde Indígena como sendo precá-
rio; no entanto, este paradigma vem mudando nos últimos 
anos. Entretanto, estudos e documentos que retratem as 
reais condições de saúde e doença ainda são escassos (5). 

Com referência aos dados epidemiológicos sobre ges-
tação, parto e pós-parto, os mesmos são superficiais, in-
completos, dificultando o conhecimento das condições do 
testar nesta população. Contudo, atualmente, as administra-
ções dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e 
dos polos-base estão desenvolvendo medidas para corrigir 
essa falta de dados (6).

Dados como os de mortalidade perinatal e neonatal 
decorrentes de problemas intraparto somam em torno de 
10% a cada ano. Todavia, não há um conhecimento da cau-
sa específica, sendo o campo notificado como causa des-
conhecida. Além disso, não se sabe onde ocorreram esses 
óbitos, sendo que a maioria das notificações do campo lo-
cal de ocorrência permanece em branco. 

MÉTODOS
 
Trata-se de uma revisão de literatura com a finalidade 

de abordar a temática gravidez na adolescência entre as po-
pulações indígenas do Brasil, abordando questões epide-
miológicas do pré-natal. Buscaram-se ainda dados no Da-

tasus referentes aos atendimentos de pacientes indígenas 
nos serviços de saúde em condições de gravidez e puerpé-
rio. Priorizaram-se os dados dos anos de 2010 a 2015, por 
não encontrarem dados mais atualizados nem publicações 
pertencentes a esse intervalo de tempo. A busca nas infor-
mações no Datasus deu-se no mês de julho de 2017. 

O estudo foi realizado no período de dezembro de 
2016 a julho de 2017. Para tanto, buscaram-se artigos e pu-
blicações referentes à temática na base de dados LILACS, 
SCIELO e BVS. Como a amostragem não satisfez o ob-
jetivo, buscou-se aleatoriamente na internet, periodizando 
periódicos de relevância científica, além de artigos dos úl-
timos 10 anos. Excluíram-se da amostragem artigos que 
não condiziam com saúde indígena e gravidez. Após leitura 
dinâmica, os artigos foram salvos e lidos na íntegra para, 
posteriormente, agrupamento de informações pertinentes 
aos propósitos deste estudo. 

REVISÃO DE LITERATURA

Breve relato histórico

No contexto histórico da saúde indígena, observam-se 
grandes transições, sendo que, no ano de 1910, a atenção 
à saúde dos povos indígenas estava sob a responsabilidade 
do Serviço de Proteção do Índio (SPI) (7).

Em 1988, a Constituição brasileira estabeleceu para as 
populações indígenas os mesmos direitos de cada cidadão 
brasileiro ao acesso aos serviços básicos de saúde e edu-
cação, pautando direitos diferenciados quanto às questões 
relacionadas à preservação de sua cultura, crenças, costu-
mes, hábitos, religiosidade, território, sendo esses valores 
considerados como patrimônio cultural (6).

A partir desse momento, a atenção à saúde indígena 
passou a ter uma assistência maior do Estado, tendo maio-
res impulsos as questões relacionadas ao enfrentamento 
das epidemias da época (7).

A Medicina Tradicional Indígena (AMTI) integra o 
Subcomponente II – Ações Inovadoras em Saúde Indí-
gena, do Projeto Vigisus II, Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), e busca articular os sistemas oficiais de saúde aos 
modelos médicos indígenas, valorizando as práticas cultu-
rais e tradicionais de cuidado, produzindo conhecimentos 
científicos acerca da eficácia dessas ações e fornecendo as-
sistência diferenciada a esses povos. Esses argumentos es-
tão de acordo com a Política Nacional de Atenção à Saúde 
Indígena (PNASI), na busca por melhorias do estado de 
saúde dos povos indígenas (6).

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) foi 
criada em agosto de 2010, sendo sua fundação marcada 
pela transferência das ações ao Ministério da Saúde, fican-
do como competência da Sesai a coordenação e execução 
do processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena em todo território nacional, tendo a proteção, a 
promoção e a recuperação da saúde dos povos indígenas 
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sob sua responsabilidade, em consonância com as políticas 
públicas e os programas estabelecidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) (7). 

A adolescência e o comportamento reprodutivo

A adolescência é considerada uma fase de mudanças 
biopsicossociais, sendo caracterizada pelo início da puber-
dade, a qual ocasiona a mudança corporal no que tange 
ao aparecimento dos caracteres sexuais secundários, bem 
como a capacidade de reprodução do indivíduo; indepen-
dência emocional dos pais; elaboração da identidade pes-
soal e por mudanças psicológicas. Neste sentido, cabe res-
saltar que a atividade sexual inicia-se mais precocemente 
atualmente, já que essa é considerada uma fase de intensa 
necessidade de exploração e experimentação do contexto 
em que se vive (8).

Segundo dados do IBGE no ano de 2000, a faixa etária 
dos 10 aos 19 anos de idade, denominada de adolescência, 
correspondia a 34 milhões de pessoas, isto é, 19% da po-
pulação geral do país, sendo que 50,4% pertencia ao sexo 
masculino e 49,6%, ao sexo feminino (6).

Ressaltam-se alguns problemas comumente passíveis 
de ocorrer na adolescência e de preocupação para os siste-
mas de saúde. São eles: gravidez indesejada, doenças sexu-
almente transmissíveis, entre outras, sendo essas passíveis 
de prevenção através da correta abordagem por meio da 
educação sexual nas escolas e na comunidade indígena (2). 

O exercício da sexualidade é complexo e polêmico; no 
entanto, a mulher guarani está preparada para o exercício 
da sua sexualidade a partir da menarca. Seu comportamen-
to deve ser virtuoso, controlando seus desejos e impulsos 
sexuais, fugindo das tentações e controlando expressões 
corporais. A vigilância do comportamento é realizada pelas 
mulheres mais velhas da aldeia. No âmbito de informações 
sobre o comportamento reprodutivo das aldeias brasileiras, 
ainda há carência de informações atualizadas, dificultando 
conhecer a realidade epidemiológica (4).

Na cultura indígena, a gravidez é tida como um sonho, 
que transcende o mundo sobrenatural para o humano, sen-
do reflexo da ação dos deuses sobre a mulher. Contudo, eles 
têm consciência de que o feto é constituído pelo sêmen do 
pai, o útero da mulher é apenas o que recebe a criança, por-
tanto, pai é o homem que inseminar a mulher mais vezes (9). 

A alta fecundidade nas aldeias indígenas se deve ao fato 
de que as comunidades indígenas valorizam famílias nu-
merosas. O início da vida reprodutiva ocorre relativamente 
cedo em relação a outras populações, os intervalos entre 
os partos são curtos, e há um maior número de mulhe-
res envolvidas em relações conjugais. No que diz respeito 
aos determinantes da alta fecundidade, podem ser citadas 
a valorização sociocultural de famílias numerosas, elevadas 
cifras de mulheres indígenas envolvidas em uniões conju-
gais, começo da vida reprodutiva relativamente cedo (se 
comparado aos padrões ocidentais) e intervalos intergené-
sicos (entre os partos) curtos, entre outros. Por exemplo, 

os Xavante de Sangradouro-Volta Grande têm uma média 
de 8,6 filhos, tendo um início de vida reprodutiva por volta 
dos 13 ou 14 anos até os 45 anos. 

A mulher Kaingáng nunca teve muito espaço na própria 
comunidade, e até mesmo na sociedade como um todo, já 
que as decisões são tomadas pelos homens. Os artesanatos, 
na maioria das vezes, são confeccionados pelas mulheres e 
comercializados pelos homens (3).

Já nas aldeias guaranis, as mulheres têm um universo 
feminino amplo, semelhante ao de mulheres de outras po-
pulações; porém, possuem uma vida orientada por crenças 
religiosas e culturais, que marcam a sua existência desde a 
infância até a velhice. Nos aspectos que se referem à sexu-
alidade, casamento, gestação e nascimento dos filhos, in-
tervalo entre gestações, aborto, esterilidade, planejamento 
familiar e menopausa, essas crenças, na maior parte das ve-
zes, são orientadas pelos aspectos religiosos do seu grupo 
e precisam ser respeitadas para que haja a preservação e 
continuidade da identidade coletiva (9).

Quanto às políticas públicas, nos últimos anos há uma 
crescente busca pela atenção à saúde da mulher, com cria-
ção de políticas públicas específicas ao grupo e aumen-
to do número de estudos relacionados a essa temática.  
Entretanto, dados sobre a saúde da mulher indígena ainda 
são superficiais, bem como políticas específicas para essa 
parcela da população (7).

Os estudos sobre a mulher indígena brasileira não pos-
suem um enfoque mais pautado nas condições de saúde, 
sendo que esses estudos dão ênfase mais ao âmbito cultu-
ral. Os poucos estudos brasileiros que enfocam as condi-
ções de saúde tendem a explorar as infecções sexualmente 
transmitidas e o câncer ginecológico (4).

Uma pesquisa destaca alguns tópicos de interesse, re-
lacionados a uma aldeia Kaingang. Logo, o aleitamento 
materno em 92,3% das mulheres foi mantido por 1 ano; 
41,4% tinham mais de cinco filhos; a idade média da me-
narca foi de 13,4 anos; 61,5% nunca haviam ouvido falar 
do câncer de mama; o autoexame da mama era feito por 
apenas 2,9% das mulheres; o médico não realizava o exame 
clínico da mama, segundo 81,7% delas, e 99% nunca fize-
ram uma mamografia (7).

 
Pré-natal
 
O pré-natal foi instituído no início do século 20 e che-

gou ao Brasil por volta das décadas de 1920 e 1930 e só se 
estabeleceu no pós-guerra. A proposta do pré-natal era di-
minuir os agravos à mulher; todavia, não se preocupava-se  
tanto com o feto. A partir dos anos 1950 e 1960, o feto 
passou a ser alvo de preocupação. Atualmente, o pré-natal 
é uma importante prática assistencialista para a saúde da 
mulher e do feto (8). 

O conhecimento sobre como esse processo ocorre na 
comunidade indígena é de extrema importância, sendo que 
se mantém em contrição e atualização contínua, por se tra-
tar de uma cultura diferenciada. Neste tocante, é necessário 
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o profissional conhecer as especificidades culturais frente 
às intervenções (3).

A Portaria n° 570, de 1° de junho de 2000, do Minis-
tério da Saúde, artigo 4º diz que é dever do Estado e do 
Município proporcionar a adesão ao pré-natal a todas 
as mulheres grávidas, tendo um atendimento digno e de 
qualidade, direito de conhecer e ter assegurado o acesso à 
maternidade em que será atendida, direito à assistência ao 
parto e ao puerpério (8).

Conforme o mesmo autor, a consulta de pré-natal é um 
conjunto de procedimentos simples, de escuta, transmissão 
de apoio e confiança, favorecendo a autonomia durante a 
gestação e o parto. Essa consulta é responsável por evitar 
90% das causas de morte materna direta. Logo, permite 
ainda a identificação de morbidades fetais, podendo refe-
renciar a serviços de maior complexidade em tempo ágil (8).

Alguns aspectos culturais indígenas devem ser respeita-
dos no pré-natal como, por exemplo, não se assustar, não 
sofrer fortes emoções, raiva, inveja, tristeza, relações ex-
traconjugais, não se responsabilizar pela família (homem 
assume todas as tarefas), alimentar-se adequadamente, evi-
tando alimentos do homem branco (salgado, açucarado e 
gorduroso), comer com parcimônia, não comer carne de 
quati (para evitar verminoses), não comer carne de tatu 
(por ter casco, corre o risco de a criança ficar presa no 
útero da mãe na hora do parto), não comer banha de coco  
(a polpa do coco é protegida por uma carapaça, pode in-
duzir o bebê a não nascer no nono mês), é incentivado o 
consumo de carne de caça, como a onça (9).

Há uma série de estudos abordando a gravidez na ado-
lescência, mas não especificamente sobre a população in-
dígena. Esses estudos expõem as implicações emocionais, 
sociais, econômicas, biológicas, familiares, jurídicas, sendo 
que essas atingem não somente os adolescentes acometi-
dos, mas toda a sociedade, visto que alteram o engajamento 
social (10). 

A gravidez na adolescência é considerada pela Organi-
zação Mundial da Saúde como gestação de alto risco, por 
ser de manejo difícil, curso indeterminado e pelas várias 
complicações passíveis de ocorrência tanto para a mãe 
quanto para o concepto. No entanto, a gravidez em adoles-
centes ocorre com uma frequência de 20  a 25% do total 
de gestações (10).

As práticas e os procedimentos indígenas relacionados 
à reprodução humana e cuidados em geral com vistas a 
preservar a saúde são considerados produções culturais in-
vinculáveis à taxinomia biomédica, perpassando as defini-
das na declaração do Cairo (4). 

Algumas orientações sobre o parto devem ser explica-
das durante o pré-natal, a fim de minimizar a insegurança 
e o medo, principalmente em primigestas. Um estudo re-
alizado no Brasil mostra que o sentimento que prevalece 
é o medo, medo do desconhecido, medo da dor, e esses 
sentimentos, na maioria das vezes, atrapalham ainda mais 
na assimilação das orientações que irão ajudá-las durante 
esse momento tão importante (10).

As mulheres indígenas idosas acreditam que é melhor 
parir acocorada em casa; contudo, as mais novas demons-
tram insegurança de ter os filhos fora do hospital. Foi 
identificada insatisfação na assistência durante o parto. É 
necessária a adequação das práticas de forma a preservar 
a cultura da etnia sem a exposição de mulheres e recém-
-nascidos ao risco de complicações ou mortalidade (7).

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com relação aos nascimentos, na população indígena, 
observou-se, segundo os dados obtidos do Datasus, as-
cendência de nascimentos na população indígena, no pe-
ríodo de 2010 a 2015. O somatório de nascimentos foi de 
125.103, sendo que, em 2010, houve 15.887 nascimentos; 
em 2011, os nascidos foram 19.610; em 2012, nasceram 
21.700 indivíduos; já em 2013, ocorreram 22.025 nasci-
mentos; em 2014, houve 23017 e, em 2015, 22864. Isso se 
deve às melhorias da qualidade na assistência e à quanti-
dade de equipes dispensadas no atendimento dessa popu-
lação. Salientam-se, também, as campanhas de promoção 
de saúde e o trabalho de prevenção realizado no cotidiano, 
seja presencial, seja através da mídia.

No que diz respeito à natalidade por região, verifica-
ram-se maiores índices de nascimentos na região norte do 
Brasil, com 65.930, representando 53%; depois a Região 
Centro-Oeste, com 21.825 nascimentos, representando 
17%; a Região Nordeste vem em seguida, com 18.833, re-
presentando 15%, ficando o Sudeste com 10.455 (8%), e o 
Sul com 8.060 nascimentos (6%). 

Quanto ao tipo de parto, constatou-se o predomínio do 
parto vaginal em 102.166, representando 83% dos casos, 
seguido pelo parto cesáreo com menos frequência, 17% 
dos casos (n=22.387). Porém, 550 casos foram ignorados. 

Outro estudo elucida a predominância de partos, com 
frequência de 64,4%. Outras causas de hospitalização in-
cluíram cesarianas (22 casos, ou 10%) e abortamentos ou 
suas complicações (14 casos, ou 6,4%). Do total de partos 
(n=164), 9,8% foram em mulheres entre 10 e 15 anos (a 
mais jovem tinha 12 anos) e 1,8% em mulheres > de 45 
anos (5). 

Observou-se que a maioria das pacientes realizou de 
4 a 6 consultas de pré-natal (n=29.348); 21.461 pacientes 
fizeram de 1 a 3 consultas; 18.345 pacientes realizaram 7 ou 
mais consultas de pré-natal, e 8.148 pacientes não fizeram 
nenhuma consulta de pré-natal. 

Outro estudo que divide as adolescentes levantou que 
92,7% das mais novas e 90,3% das mais velhas referiram 
ter acompanhamento, comparecendo a seis ou mais con-
sultas (65,3% e 65,6%). Relataram faltas ao pré-natal 25,1% 
e 20,9% das adolescentes, e o principal motivo alegado foi 
o esquecimento. (10). Analisando os motivos citados pelas 
gestantes que não fizeram o pré-natal (5,2%), a falta de in-
teresse e a desinformação representaram mais de 40% das 
justificativas apresentadas pelas mães.
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As informações sobre a assistência pré-natal e sobre 
o rastreamento e o tratamento de gestações de risco po-
deriam indicar os fatores inerentes à assistência obstétrica 
com maior sensibilidade do que a análise direta da assis-
tência hospitalar ao parto (5). Observou-se predomínio de 
partos em hospitais (n=54.384); no entanto, ainda ocor-
rem partos indígenas em domicílio (n=22.791), com mais 
frequência nas regiões Norte (n=18.522) e Centro-Oeste 
(n=2.089). Verificou-se um predomínio de nascimentos na 
faixa etária dos 20 aos 24 anos nas regiões Norte, Nordeste 
e Sudeste do Brasil. Com relação às regiões Sul e Centro-
-Oeste, predominaram os nascimentos em pacientes na fai-
xa etária dos 15 aos 19 anos.

A preocupação ainda está nos nascimentos na faixa etá-
ria inferior aos 14 anos, o que ainda é alta, se observarmos 
as correntes de informações existentes. No Brasil, as maio-
res taxas de nascidos em mulheres de 10 a 14 anos ocorrem 
no Nordeste e Centro-Oeste. Com relação às regiões Sul e 
Centro-Oeste, predominaram os nascimentos em pacien-
tes na faixa etária dos 15 aos 19 anos.

Um outro estudo analisado mostra que as idades das 
adolescentes estudadas  variavam de 12 a 19 anos, sendo a 
média de 16,1 anos. A menor idade observada foi 12 anos, 
sendo que 31,4% das gestantes tinham até 15 anos de ida-
de. A gravidez foi planejada por 27,6% das adolescentes. 
As principais justificativas para a ocorrência da gravidez 
foram: 51,2% queriam ser mães, 18,6% disseram que gos-
tavam de crianças, 9,3% referiram ser desejo do casal, 4,7% 
não queriam perder o parceiro (10). 

CONCLUSÃO

Na literatura, tem-se que os homens são os provedores 
de comida, sendo essa advinda do comércio e/ou cultivo, 
logo as mulheres assumem o zelo pelo lar e são tidas como 
símbolo de perpetuação da família, iniciando vida reprodu-
tiva precoce, sendo mencionado o começo desde os 14 ou 
15 anos de idade. A maioria das tribos é contra o aborto, 
sendo, com isso, zelosas para com a gestante. 

O aumento das taxas de natalidade e fecundidade no 
Brasil teve um crescimento gradativo, aumentando, com 
isso, a população indígena do país. Isso se deve à melhoria 
das condições de saúde, garantidas pelo município, pelo 
estado e pela federação, e executadas através das equipes 
de saúde implantadas nas aldeias. 

A atuação do médico nas equipes de saúde indígena re-
presenta um ganho importante para estas comunidades, já 
que, anteriormente, os cuidados eram restritos aos índios 
mais antigos, pajés e curandeiras da tribo. Os contracepti-
vos, tema que gera ainda muita discussão nas aldeias, uma 
vez que são vistos como um deflagrador de controle da 
natalidade e considerados  um atraso na perpetuação da es-

pécie pelos índios, são de prescrição do médico, bem como 
outros procedimentos de acompanhamento das mulheres, 
como a realização do pré-natal, o exame de mamas e o 
preventivo do câncer do colo de útero.  

No que se refere aos dados de 2010 a 2015, relativos à 
natalidade na população indígena, verificou-se um aumen-
to nesse período, sendo predominante a faixa etária dos 
20 aos 24 anos de idade. Com relação ao tipo de parto, a 
maioria deles (82%) foi via vaginal e 18% por cesariana. 
Quanto ao local de nascimento, verificou-se que 69% dos 
nascimentos ocorreram no hospital.

Diante do exposto, salienta-se a necessidade de maiores 
investigações e estudos da população indígena por parte 
dos profissionais de saúde, tendo em vista que há escassez 
de informações sobre a temática, dificultando o conheci-
mento por parte dos profissionais da saúde e por parte da 
academia em relação ao comportamento reprodutivo, além 
da falta de dados atualizados sobre os impactos das ações 
em saúde para com esse povo.
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ARTIGO DE REVISÃO

Análise do perfil clínico-epidemiológico de pacientes  
pediátricos internados por infecção urinária em  

uma enfermaria de um hospital em Blumenau/SC

RESUMO

Introdução: As infecções do trato urinário (ITU) estão entre as mais frequentes na comunidade e em âmbito hospitalar. O presente 
estudo avalia informações referentes ao perfil das crianças internadas com diagnóstico de infecção urinária em um hospital do Sul do 
Brasil entre 2014 e 2016. Métodos: Análise de dados obtidos através de prontuário eletrônico de óbitos pediátricos no período des-
crito. Resultados: Estiveram internadas 37 crianças, as quais 59,5% eram menores de 1 ano, com prevalência entre o sexo feminino 
de 62,2% no total de internações, assim como em menores de 1 ano, onde encontramos a prevalência do sexo feminino em 54,3%.  
O germe mais prevalente, 57,1%, foi Escherichia Coli. Durante o período da internação, 13,5% encontravam-se com USG alterado, 
sendo que a alteração mais comum vista ao exame foi a hidronefrose moderada a esquerda, com 50%. A média dos dias de internação 
hospitalar foi de 4,94, com desvio-padrão de ±1,88. Para o tratamento hospitalar da ITU, o antibiótico mais utilizado (62,2%) foi a 
cefalosporina de 3ª geração, ceftriaxone. Os pacientes internados tiveram uma média de dias de antibióticos de 4,43, com desvio-
-padrão de ±1,92. Conclusão: Em nossa instituição, o diagnóstico está sendo realizado de forma correta, assim como o seguimento 
e tratamento destes pacientes, necessitando de alguns ajustes como anotação de alguns dados, como o tipo de coleta realizado, sendo 
necessário que toda a equipe colabore para o melhor preenchimento dos dados em prontuários.

UNITERMOS: Infecções do Trato Urinário, Perfil Epidemiológico.

ABSTRACT

Introduction: Urinary tract infections (UTIs) are among the most common in the community and in the hospital setting. The present study evaluates 
information regarding the profile of  hospitalized children diagnosed with urinary tract infection in a hospital in Southern Brazil between 2014 and 2016. 
Methods: Analysis of  data obtained through electronic medical records of  pediatric deaths in said period. Results: A total of  37 children were hospital-
ized, 59.5% of  whom younger than 1 year of  age, with a prevalence of  females, 62.2% in the total number of  hospitalizations, as well as children under 
1 year of  age, where female prevalence was 54.3%. The most prevalent germ was Escherichia coli (57.1%). During the hospitalization period, 13.5% 
had altered ultrasound, and the most common alteration seen was moderate hydronephrosis on the left (50%). The mean number of  days of  hospital stay 
was 4.94, with a standard deviation of  ± 1.88. For hospital treatment of  UTI, the most used antibiotic (62.2%) was the third generation cephalosporin 
ceftriaxone. Inpatients' mean days of  antibiotics treatment was 4.43, with a standard deviation of  ± 1.92. Conclusion: In our institution, diagnosis is 
being performed correctly, as well as follow-up and treatment of  these patients. A few adjustments should be made in the recording of  data, such as type of  
collection performed, and the whole team should collaborate to provide more complete medical records.

KEYWORDS: Urinary Tract Infections, Epidemiological Profile.

Clinical and epidemological profile of  pediatric inpatients hospitalized for  
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INTRODUÇÃO

As infecções do trato urinário (ITU) estão entre as 
mais frequentes na comunidade e em âmbito hospitalar. 
É definida como uma colonização patogênica que ocorre 
no trajeto do trato urinário, usualmente estéril: rim, ure-
ter, bexiga ou uretra (2). A contaminação bacteriana ocorre 
preferencialmente por via ascendente e, em alguns casos 
(recém-nascidos), por via hematogênica (3).

Além disso, são as principais causadoras de bacteremia 
em pacientes internados (4).

A ITU é uma patologia extremamente frequente, que 
acontece em todas as idades, do neonato ao idoso, mas du-
rante o primeiro ano de vida, devido ao maior número de 
malformações congênitas, especialmente válvula de uretra 
posterior; acomete preferencialmente o sexo masculino.  
A partir deste período, durante toda a infância e principal-
mente na fase pré-escolar, as meninas são acometidas por 
ITU 10 a 20 vezes mais do que os meninos (7).

Do ponto de vista prático, as infecções urinárias podem 
ser classificadas em dois tipos: infecção inicial e infecções 
recorrentes (8). Entre as infecções recorrentes, subdividem-
-se os pacientes em três grupos: bacteriúria não resolvida, 
persistência bacteriana e reinfecção. A primeira infecção é 
caracterizada como aquela documentada por uma urocul-
tura positiva. Uma infecção recorrente pode ser causada 
por diversas razões. A bacteriúria não resolvida é causada, 
na maioria das vezes, por um tratamento antimicrobiano 
inadequado, com níveis subterapêuticos ou má absorção, 
persistindo culturas sempre positivas, com o mesmo micro-
-organismo. Nesses casos, a infecção pode ser resolvida ge-
ralmente após os resultados do perfil antimicrobiano, pois 
a antibioticoterapia pode ser ajustada adequadamente (2).

O diagnóstico preciso da ITU tem importantes implica-
ções clínicas, pois a maior parte dos lactentes febris porta-
dores de ITU demonstra evidência de comprometimento 
do parênquima renal (pielonefrite) (9).

Em lactentes, o quadro tende a ser inespecífico, e a fe-
bre, muitas vezes, é o único sinal. Em crianças maiores, 
porém, é possível encontrar os sintomas clássicos de ITU 
como disúria, polaciúria, urgência miccional, dor lombar, 
alterações de cor e odor urinário (7).

As ITUs são, em geral, causadas por bactérias Gram-
-negativas aeróbicas presentes na flora intestinal (Família 
Enterobacteriaceae – inclui os gêneros Escherichia, Enterobacter, 
Klebsiella, Serratia, Proteus, Salmonella e Shigella). Nas infec-
ções agudas sintomáticas, existe nitidamente predominân-
cia de Escherichia coli, enquanto que, nas infecções crônicas 
ou adquiridas em ambiente hospitalar ou relacionadas com 
anomalias estruturais do trato urinário, existe uma incidên-
cia mais equitativa das diferentes enterobactérias, com au-
mento da prevalência de infecções causadas por Enterobac-
ter sp., Klebsiella sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., Enterococos, e 
por Gram-positivos, como Staphylococcus  (10). 

E. coli é o agente mais frequente envolvido em infecções 
urinárias, sendo responsável por 90% ou mais das infecções 

adquiridas na comunidade (11). Aloja-se principalmente 
no intestino grosso e prepúcio. A partir desses reservató-
rios, migram, colonizando inicialmente a genitália externa e 
a região periureteral, podendo ascender pelas vias urinárias 
ligadas a receptores específicos para as fímbrias da E. coli, 
presentes na superfície das células uroepiteliais  (12). 

A história clínica e o exame físico podem direcionar o 
quadro para o diagnóstico de ITU, mas a sua confirmação 
deve ser feita pela cultura da urina, que evidencia a prolife-
ração de micro-organismos no trato urinário (13).

A Academia Americana de Pediatria recomenda que a 
urina de pacientes febris de dois meses a dois anos de idade 
seja coletada por métodos invasivos (punção suprapúbica, 
cateterização uretral), em crianças do sexo feminino e na-
quelas do sexo masculino não circuncisadas, uma vez que, 
nesses casos, a coleta por saco coletor apresenta alto grau 
de contaminação. Após a aquisição do controle esfincte-
riano, a coleta por jato médio torna-se possível e apresenta 
resultados confiáveis (17).

O exame de elementos anormais e sedimento urinário 
(EAS) ou urina tipo I não é suficiente para o diagnóstico de 
ITU. Leucocitúrias estéreis podem ocorrer na presença de 
outros processos infecciosos ou inflamatórios não associa-
dos à ITU, como leucorreia, balanopostite, glomerulonefri-
te, viroses, gastroenterocolite, litíase, etc (6). 

O tratamento visa, principalmente, a erradicar a bactéria 
do trato urinário, com consequente melhora dos sintomas. 
As orientações gerais, tais como caráter recorrente da ITU, 
aporte hídrico adequado, e correções dos hábitos miccio-
nal e intestinal, são importantes, aumentando a eficácia do 
tratamento medicamentoso e o intervalo entre as eventuais 
infecções (14). A introdução da antibioticoterapia deve 
ser efetuada logo após a coleta de urina para urocultura 
(independentemente da coleta e/ou resultado da urina I), 
sempre que houver suspeita clínica de ITU, uma vez que o 
resultado da urocultura pode demorar 2 a 5 dias, retardan-
do o tratamento medicamentoso (15).

O diagnóstico e o tratamento precoce, medidas pre-
ventivas e seguimento clínico laboratorial podem alterar o 
prognóstico das crianças acometidas e evitar sérias com-
plicações futuras, como hipertensão arterial, insuficiência 
renal e transplantes renais (16).

MÉTODOS

Trata-se de estudo transversal quantitativo e descritivo. 
O estudo foi realizado em um hospital no sul do Brasil, na 
cidade de Blumenau/SC. Foram incluídos no estudo todos 
os pacientes menores de 15 anos, internados no HSA, na 
enfermaria pediátrica, com o diagnóstico de infecção uri-
nária no período entre janeiro de 2014 e janeiro de 2016.  
Os dados foram obtidos através de prontuário eletrônico, 
com banco de dados e análise estatística por meio do pro-
grama Epiinfo versão 3.5.4. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em pesquisa da instituição, seguindo as di-
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retrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolven-
do seres humanos, propostas pela Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde nº 466/2012.

RESULTADOS

Estiveram internadas conosco 1.094 crianças no perí-
odo de 2014 a 2016; dessas, 37 tiveram o diagnóstico de 
infecção urinária. 

Do total de crianças, 59,5% eram menores de 1 ano, 
27% encontravam-se na faixa etária de 1 a 5 anos, 10,8% e 
tinham entre 5 e 10 anos, e os adolescentes de 11 a 15 anos 
ficaram entre o menor grupo, totalizando 2,7%. Desta ma-
neira, 67,6% dos pacientes usavam fralda. 

Quanto ao sexo, a maior prevalência de internação foi 
do sexo feminino, 62,2% no total de internações, assim 
como em menores de 1 ano, onde encontramos a preva-
lência do sexo feminino em 54,3%.

Ao darem entrada ao pronto-socorro com queixa uri-
nária, o método mais utilizado para coleta do exame de 
parcial de urina foi o saco coletor, com 45,9%, seguido de 
jato médio e cateterismo vesical, com 5,4%, e, infelizmen-
te, 43,2% dos prontuários não constavam o tipo de coleta 
realizado. No parcial de urina coletado para a admissão e 
internação hospitalar, 27% apresentavam nitrito positivo, 
73% com presença de leucocitúria, 32,4% tinham hematú-
ria e 40,5% constavam com flora bacteriana moderada a in-
tensa. Entre os pacientes com leucocitúria, 40,5% tiveram 
seu exame coletado por saco coletor.

Para rotina de diagnóstico de infecção urinária, 67,6% 
dos pacientes tiveram urocultura solicitada; dessas, ape-
nas 18,9% tiveram urocultura positiva, sendo o germe 
mais prevalente, 57,1%, Escherichia Coli, seguindo com a 
mesma porcentagem, 14,3%, Enterobacter Cloace, Klebsiella 
Oxy, Proteus Mirabilis. Entre os pacientes com urocultura 
positiva, 8,1% tiveram seu exame de urina coletado atra-
vés do saco coletor.

Durante o período da internação, 24,3% não realiza-
ram ultrassonografia; dos que realizaram, 13,5% encon-
travam-se alteradas, sendo a alteração mais comum vista 

ao exame foi a hidronefrose moderada à esquerda, com 
50%, seguido com a mesma porcentagem, 25%, dilatação 
pielocalicial e estenose de JUP. 

Apenas 10,8% dos pacientes internados já haviam diag-
nosticado prévio de má formação renal, sendo estas esteno-
ses de JUP, refluxo vesicureteral, válvula de uretra posterior, 
uretra com morfologia em peão, com 25% cada etiologia. 

Devido à falta de equipamento em nosso hospital, ne-
nhum paciente durante a internação realizou uretrocisto-
grafia para melhor elucidação diagnóstica. 

Ao analisar os pacientes internados, apenas 5,4% das 
crianças faziam uso de medicamentos contínuos devido a 
outras comorbidades associadas.

A média dos dias de internação hospitalar foi de 4,94, 
com desvio-padrão de ±1,88. Para o tratamento hospitalar 
da ITU, o antibiótico mais utilizado (62,2%) foi a cefalos-
porina de 3ª geração, ceftriaxone, seguido da classe ami-
noglicosídeo (10,8%) gentamicina. Os demais antibióticos 
utilizados estão descritos na Tabela 1. 

Os pacientes internados tiveram uma média de dias de 
antibióticos de 4,43, com desvio-padrão de ±1,92. 

Para programação de alta, 54,1% dos pacientes rece-
beram receitas de antibióticos para finalizar o tratamento 
de forma ambulatorial, sendo a cefalexina (52,4%) mais 
prescrita, seguido da ceftriaxona intramuscular. Os demais 
antibióticos prescritos para alta estão descritos na Tabela 2. 

DISCUSSÃO

Ao contrário dos dados da literatura que, durante o pri-
meiro ano de vida, devido ao maior número de malforma-
ções congênitas, especialmente válvula de uretra posterior, 
acomete preferencialmente o sexo masculino (7), neste es-
tudo tivemos a prevalência do sexo feminino no primeiro 
ano de vida, e, como malformações, tivemos um caso de 
válvula de uretra posterior. 

Conforme  a Academia Americana de Pediatria, crian-
ças do sexo feminino e crianças do sexo masculino já cir-
cuncidadas apresentam uma maior possibilidade de apre-
sentar contaminação urinária, nos casos em que o exame é 
realizado através do saco coletor. 

Em nosso serviço, o método de coleta mais utilizado 
foi o saco coletor com 45,9%; entretanto, não podemos 
afirmar se esse dado está correto, pois, infelizmente, em 

Tabela 1. Antibióticos utilizados durante a internação

Antibióticos Frequência Porcentagem 
Amicacina 1 2,7%
Amicacina+Ceftriaxona 1 2,7%
Cefalexina+Sulfa com trimetropin 1 2,7%
Ampicilina+Sulbactam 1 2,7%
Ampicilina+Gentamicina 3 8,1%
Ceftriaxona 23 62,2%
Gentamicina 4 10,8%
Gentamicina+Cefalotina 1 2,7%
Gentamicina+Cefotaxidima 1 2,7%
Tazocim+Metronidazol 1 2,7%

Antibióticos para alta Frequência Porcentagem 
Amoxicilina 2 9,5%
Amoxicilina+Clavulanato 1 4,8%
Cefalexina 11 52,4%
Ceftriaxona 4 19,0%
Cefuroxima 1 4,8%
Sulfametoxazol+Trimetoprima 2 9,5%

Tabela 2. Antibióticos utilizados para alta hospitalar
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43,2%, não houve anotação do método de coleta realizado 
para o diagnóstico.

Assim como na literatura, nosso estudo também apre-
sentou maior incidência de Escherichia. Coli, que é o agente 
mais frequente envolvido em infecções urinárias, sendo 
responsável por 90% ou mais das infecções adquiridas na 
comunidade (11).

O exame de elementos anormais e sedimento urinário 
(EAS) ou urina tipo I não é suficiente para o diagnóstico de 
ITU (6). Desse modo, na nossa instituição tem sido utiliza-
da com frequência (67,6%) a urocultura para complemento 
do diagnóstico. 

CONCLUSÃO

O presente estudo buscou definir dados sobre o per-
fil epidemiológico dos pacientes com infecção urinária em 
uma instituição do Sul do Brasil. Notamos que, em nossa 
instituição, o diagnóstico está sendo realizado de forma 
correta, assim como o seguimento e tratamento destes pa-
cientes, necessitando de alguns ajustes, como anotação de 
alguns dados, tais como o tipo de coleta realizado, sendo 
necessário que toda a equipe colabore para o melhor pre-
enchimento dos dados em prontuários. 
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ARTIGO ESPECIAL

DOCTOR, WHERE ARE YOU GOING TO? 

Por volta da década de 1990 em nosso meio, a moderna 
tecnologia passou a fazer parte da prática médica habitual. 
Em função disso, a abordagem médica voltada ao doente 
começou a seguir um emergente caminho sem volta, di-
recionado ao irreversível tecnicismo: a imagem virtual, a 
medicina a distância, o 3D, a inteligência virtual tornaram-se 
as estrelas do momento, iluminando a  prática médica.

Sobre esse tema tão instigante, senti-me tentado a trans-
mitir minha ótica pessoal, dirigida aos colegas iniciantes da 
árdua profissão: a vocação, a nobre missão, as dificuldades 
profissionais, as conquistas e os dissabores e os contrastes 
intrigantes entre a clássica Medicina de ontem, a de hoje 
e a do futuro, de caráter eminentemente tecnológico. De 
modo mais incisivo, refiro-me à sagrada vocação médica 
e à preservação inalienável dos princípios deontológicos 
que regem a Medicina. Talvez seja apenas um lamento ou 
uma recordação dolorosa dos tempos mais solidários da 
Medicina em contraste com a prática de hoje em dia, que 
desdenha o altruísmo e proclama o tecnicismo. 

Hoje, já me considero uma voz provavelmente ultrapas-
sada, que perde forças em ecoar no presente.

Quem sabe, talvez seja aceitável que este pensamento 
retrate um transato romântico do nobre exercício médico, 
calcado estritamente na ética médica. Inobstante, penso 

Quo vadis doctor

Fernando Antonio Bohrer Pitrez1
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que deve haver uma reflexão ou mesmo um mero exercí-
cio de erudição, não esquecendo o que proclamou Augus-
te Comte, filósofo e sociólogo positivista: “Não se pratica 
bem uma ciência sem conhecer a sua história”. 

Creio que, para bem compreender o incrível grau do 
desenvolvimento maquinário atual que se expande no uni-
verso médico, faz-se indispensável não esquecer o passado. 
Para melhor entender o presente deste novo e fascinante 
paradigma médico, o passado é fundamental. 

Nesta quadra da vida em que a Medicina encontra-se 
em visível desprestígio ético e profissional ante a sociedade 
e diante de si própria, faz-se mister que nós, médicos, man-
tenhamos intocadas a dignidade e a honradez  profissional. 
É dito que “a história é a mestra da vida” e é nesse contex-
to que insisto: para compreendermos e desempenharmos 
melhor a Medicina de hoje, é indispensável o conhecimen-
to, o transcorrido (ou ‘o conhecimento do transcorrido’?) 
para que não reeditemos os erros já perpetrados. É lícito 
rememorar o que proclamou Chaves: “Não é a máquina 
que pensa; é o homem, é o clínico que dá seu valor aos 
dados instrumentais”.

Neste particular, creio ser este texto apenas uma tímida 
evocação ao pregresso, pois é fartamente sabido o modelo 
atual de nossa profissão no que se refere à exaltação da 
técnica e à negligência ao humanismo. É muito provável 
que possa haver respeitáveis discordâncias a respeito des-

RESUMO

A medicina atual caminha para a tecnologia. Faz-se mister um alerta sobre esta nova evolução.

UNITERMOS: Medicina Atual, Tecnologia, Humanismo.

ABSTRACT

Current medicine is moving towards technology. An alert should be issued about this new evolution.
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sas opiniões, o que é plenamente admissível e, inclusive, 
saudável, pois, como se afirma habitualmente, “da discus-
são nasce a luz”. Como estamos reafirmando com insistên-
cia, nossa vocacionada profissão hoje em dia encontra-se 
em uma fase de franca transição para um novo arquétipo 
virtual, em que a compaixão e o humanismo estão sendo 
substituídos pelo gélido mas eficaz comando da máquina. 
O artista está sendo engolido pelo tecnicista com vantagem 
aparente no que concerne ao diagnóstico e tratamento.  
O raciocínio holístico perde a sua importância em prol do 
especificismo em que o doente está sendo analisado em 
segmentos isolados. O descortinamento da parte está sen-
do encarado como mais  importante do que o todo, embo-
ra, como bem sabemos, “os órgãos são solidários na saúde 
e na doença”. 

O homem, este ser extremamente complexo, é corpo 
e mente ou mente e corpo. Ou, como queiram, matéria e 
espírito, espírito e matéria que são indivisíveis, ou seja, uma 
real interpenetração de uma entidade com a outra. Sendo 
assim, a doença atinge simultaneamente as duas essências, 
desequilibrando a harmonia. O que atinge uma fatalmente 
reflete-se na outra, nascendo daí o milenar brocardo ante-
riormente referido de que “há doentes e não doença”, ou 
seja, a enfermidade alcança a dualidade do ser humano e, 
como tal, deve ser encarada. É função médica reconstituir 
o equilíbrio e restabelecer a individualidade

Em um horizonte próximo, vislumbra-se uma “medici-
na sem médicos”, conforme profetizou o emérito cirurgião 
Henrique Walter Pinotti, já falecido. Amparado por um ra-
ciocínio de futurologia, seria crível aceitar que, em futuro 
(próximo ou distante), o atual esculápio se converterá em 
um mero manipulador ou apenas espectador do desempe-
nho do maquinário tecnológico de alta performance, posto 
ao dispor de sua prática.

Com isso, não estou deplorando a importância trans-
cendental da tecnologia no alvissareiro avanço da ciência 
médica e em tudo aquilo que ela significa em benefício dos 
pacientes.

Hoje, aos galenos mais jovens, propugno uma Medicina 
apoiada no tecnicismo, mas sem abrir mão do humanita-
rismo, elemento básico e indispensável da relação médi-
co/paciente e base fundamental tanto para o diagnóstico 
como para a conduta e a cura. Tenho batido nesta tecla 
insistentemente sob a égide do aforismo: “A máquina diag-
nostica a doença: o médico, o doente”.

Na contramão deste desdém, neste escrito louvo o hon-
rado ofício médico com o intento de conscientizar a nossa 
desprestigiada classe sobre a sua própria nobreza e o res-
peito que a ela deve ser dedicado. No seio deste enfoque, 
alicerço-me nas sábias palavras de Júlio Sanderson, ilustre 
cirurgião e escritor carioca, já falecido: “A primeira atitude 
do médico que se impõe é adquirir a consciência de sua ta-
refa, certo que cuidar da vida e pelejar contra a morte é mais 
importante para o homem que todas as outras atividades”.

Como fecho a estes textos, meramente reflexivos, deixo 
algumas odes e aforismos médicos, seguidos por um desa-
fogo pessoal alusivo ao inexorável passar do tempo.

Ao fecho, contento-me em citar o sábio e reconhecido 
aforismo atribuído a Hipócrates:

“Curar, algumas vezes; aliviar, quando possível; consolar, sempre.” 
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A. SUBMISSÃO ON-LINE

A submissão deverá ser feita através do endereço na 
internet: http://www.revistadaamrigs.org.br

Quando entrar neste link, o sistema irá pedir seu nome 
de usuário e senha, caso já esteja cadastrado. Caso con-
trário, clique no botão “Quero me cadastrar” e faça seu 
cadastro. Ou, ainda, caso tenha esquecido sua senha, use o 
mecanismo para lembrar sua senha, que gerará automatica-
mente um e-mail contendo a mesma.

O(s) autor(es) deve(m) manter uma cópia de todo o 
material enviado para publicação, pois os editores não se 
responsabilizam pelo extravio do material.

O processo de submissão é composto por oito passos, 
listados abaixo:
 1.  Informar classifi cação 
 2. Envio de imagens para o seu artigo 
 3. Cadastrar coautores 
 4. Informar título e palavras-chave 
 5. Informar resumo e comentários 
 6. Montar manuscrito 
 7. Transferência de copyright (cessão de direitos) 
  e  Declaração de confl itos de interesse 
 8.  Aprovação do(s) autor(es) 

Os autores devem submeter eletronicamente manuscri-
tos preparados no Microsoft Word ou similar, pois no pas-
so “Montar manuscrito” será exibida uma tela que simula o 
Word, onde é possível “copiar e colar” de qualquer editor 
de texto, inclusive as tabelas. O texto deverá ser digitado 
em espaço duplo, sendo que as margens não devem ser 
defi nidas, pois o sistema SGP as defi nirá automaticamente. 
Regras para imagens e gráfi cos estão descritas abaixo. 

Submissão on-line passo a passo:

1º Passo: Informar classifi cação
Escolha uma das quatro opções: Artigo Original, Arti-

go de Revisão, Relato de Caso ou Carta ao Editor.
2º Passo: Envio de imagens para o seu artigo 
As imagens deverão obrigatoriamente estar em forma-

to JPG. O sistema envia grupos de até cinco imagens por 
vez. Para submeter mais de cinco imagens, basta clicar no 
botão “Enviar mais imagens”. Logo após, serão exibidas 
miniaturas das imagens, onde há um ícone (miniaturas das imagens, onde há um ícone (miniaturas das imagens, onde há um ícone (miniaturas das imagens, onde há um ícone ( ) que deverá 
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ser clicado para editar o título e a legenda de cada imagem 
submetida.

3º Passo: Cadastrar coautor(es)
Cadastre cada coautor informando nome completo, car-

go e titulação obrigatoriamente. O CPF poderá ser informa-
do posteriormente. A ordem dos coautores pode ser altera-
da facilmente usando as “setas” exibidas na tela.

4 º Passo: Informar título e palavras-chave
Informe o título do trabalho em português e inglês e 

as Palavras-chave (Português) e Keywords (Inglês), 2 a 6 
palavras-chave pertinentes. ESTAS PALAVRAS DEVE-
RÃO ESTAR CONTIDAS NO DECS E NO MESH 
(em todas as telas no SGP).

5º Passo: Informar resumo e comentários
O resumo deverá obrigatoriamente conter no máximo 

250 palavras, que é o limite máximo aceito pelo sistema. 
O excedente será cortado automaticamente pelo mesmo. 
O autor deverá preencher os campos: instituição, nome e 
endereço para correspondência, suporte fi nanceiro (deverá 
ser provida qualquer informação sobre concessões ou ou-
tro apoio fi nanceiro) e a carta ao editor (opcional). O Abs-
tract será redigido pelo tradutor com base no resumo.

6º Passo: Montar manuscrito
Nesta tela é exibido um simulador do Word com todas as 

funcionalidades de formatação de texto necessárias. Para in-
serir seu texto neste campo, simplesmente selecione todo seu 
trabalho e copie e cole no campo de montagem do manuscri-
to. Somente selecione textos e tabelas, pois as imagens já deve-
rão ter sido enviadas no 1º passo e serão inseridas no fi nal do 
trabalho, automaticamente. Importante: Nunca coloque nes-
te campo os nomes de autores, coautores ou qualquer outra 
informação que possa identifi car onde o trabalho foi realizado. 
Tal exigência se deve ao fato de o processo de revisão trans-
correr sem o conhecimento destes dados pelo(s) revisor(es). 
A não observância deste detalhe fará com que o trabalho seja 
devolvido como FORA DE PADRÃO para correções. 

7º Passo: Copyright (Cessão de direitos) e Declara-
ção de confl itos de interesse

Neste passo é exibida a tela com o termo de Copyright 
e outra com a Declaração de confl itos de interesse, que 
devem ser impressas para que o autor colha as assinaturas 
e informe os dados dele e de cada coautor. A revisão do 
artigo será feita por pares, sendo avaliado potencial con-
fl ito de interesse que impossibilite a mesma, baseado em 



228

INSTRUÇÕES REDATORIAIS

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 63 (2): 227-230, abr.-jun. 2019

relação comercial, familiar, científica, institucional ou qual-
quer outra com o autor ou coautores e com o conteúdo do 
trabalho. Em caso de material já publicado ou em caso de 
material que possa identificar o paciente, imprima os for-
mulários adequados e colha as assinaturas e dados confor-
me indicado. O SGP oferece a opção de impressão destes 
termos clicando nos links apropriados.

8º Passo (último passo): Aprovação do autor
Este é o último passo para completar a submissão do 

artigo. Nesta tela o autor terá a opção de visualizar seu 
trabalho no sistema e também pode salvar uma versão 
em PDF de seu trabalho recém-submetido. Importante:  
O autor deverá clicar no link “ APROVAR MANUS-
CRITO” para que seu trabalho seja encaminhado à Secreta-
ria da Revista da AMRIGS para conferência e confirmação.

Procedimentos após a submissão (Notificações via 
e-mail)

Ao terminar a submissão de seu trabalho, será gerado 
um e-mail informando se a submissão foi efetuada corre-
tamente. Quando o trabalho for recebido e conferido, será 
gerado outro e-mail informando se o mesmo está dentro 
dos padrões solicitados. Caso o artigo esteja “fora de pa-
drão” o autor será avisado por e-mail e poderá corrigi-lo 
entrando no site http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/ 

O autor que submeteu o trabalho poderá acompanhar 
a sua tramitação a qualquer momento pelo SGP da revista, 
através do código de fluxo gerado automaticamente pelo 
SGP ou, ainda, pelo título de seu trabalho.

Como o sistema gera e-mails automaticamente, con-
forme seu artigo estiver tramitando é imprescindível que 
o autor DESABILITE OS FILTROS DE SPAM em seus 
provedores ou que CONFIGURE SUAS CONTAS DE 
E-MAIL PARA ACEITAR qualquer mensagem do domí-
nio REVISTADAAMRIGS.ORG.BR.
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OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site 
do ICMJE (http://www.icmje.org). O número de identifi-
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Regras do artigo: 
O artigo pode ser enviado nas seguintes línguas: portu-

guês, espanhol e inglês (sempre com resumo na língua em 
que foi escrito). O tamanho do artigo completo não deverá 
exceder 24 páginas (laudas do Word) para artigos originais e 
de revisão, 15 páginas para relatos de caso e artigos de opi-
nião e 2 páginas para as cartas ao editor. As margens não pre-
cisam ser definidas, pois o sistema SGP as definirá. A seleção 
baseia-se no princípio da avaliação pelos pares (peer review). 
Os trabalhos são encaminhados aos editores associados que 
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mática abordada. Os trabalhos publicados são propriedades 
da Revista, sendo vedadas a reprodução total ou parcial e a 
tradução para outros idiomas sem a autorização da mesma. 
Os trabalhos deverão ser acompanhados da Declaração de 
transferência dos direitos autorais e Declaração de conflitos 
de interesses assinadas pelos autores. Os conceitos emitidos 
nos trabalhos são de responsabilidade exclusiva dos autores. 

Conteúdo do artigo: 
– Título do artigo: em português e inglês, curtos e 

objetivos; nome dos autores com titulação mais importante 
de cada um; instituição à qual o trabalho está vinculado; 
nome, endereço, telefone, e-mail e fax do autor responsá-
vel pela correspondência; se o trabalho foi apresentado em 
congresso, especificar nome do evento, data e cidade; fonte 
de suporte ou financiamento se houver e se há alguma es-
pécie de conflito de interesses. 

– Resumo: O resumo dos artigos originais deve ser es-
truturado, isto é, apresentando as seguintes seções: a) Intro-
dução (com objetivo); b) Métodos; c) Resultados; d) Conclu-
sões. O resumo deve ter no máximo 250 palavras. O resumo 
dos artigos de revisão não deve ser estruturado, porém, deve 
incluir Introdução (com objetivos), Síntese dos dados e Con-
clusões. Para relatos de caso, o resumo também não deve 
ser estruturado, contudo, deve incluir Introdução, o Relato 
resumido e Conclusões. Abaixo do resumo, fornecer dois a 
seis descritores em português e inglês, selecionados da lista 
de “Descritores em Ciências da Saúde” da BIREME, dispo-
nível no site http://decs.bvs.br. O Abstract será redigido 
pelo tradutor com base no resumo.

– Artigos Originais: a) Introdução (com objetivo); b) 
Métodos; c) Resultados; d) Discussão; e) Conclusões; f) Re-
ferências Bibliográficas. As informações contidas em tabelas 
e figuras não devem ser repetidas no texto. Estudos envol-
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vendo seres humanos e animais devem fazer referência ao 
número do protocolo de aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da instituição à qual está vinculada a pesquisa. 
Artigos originais são definidos como relatórios de trabalho 
de pesquisa científica com contribuições significativas e váli-
das. Os leitores devem extrair de um artigo geral conclusões 
objetivas que vão ao encontro dos objetivos propostos. 

Artigos de Revisão da Literatura: Deverão ser feitos a 
convite do Editor e conter na sua estrutura os seguintes itens: 
a) Introdução; b) Revisão de literatura; c) Comentários finais; 
e) Referências Bibliográficas. Artigos de revisão devem abran-
ger a literatura existente e atual sobre um tópico específico.  
A revisão deve identificar, confrontar e discutir as diferenças 
de interpretação ou opinião.

Relato de Caso: a) Introdução; b) Relato de caso;  
c) Discussão; d) Comentários finais; e) Referências Biblio-
gráficas. Relatos de caso deverão apresentar características 
inusitadas ou cientificamente relevantes. 

Cartas ao Editor: Devem expressar de forma sucinta a 
opinião do autor sobre diferentes assuntos de interesse mé-
dico/profissional, com um número máximo de 350 pala-
vras (aproximadamente uma página e meia de texto) e com 
número de referências bibliográficas não superiores a 10.

Artigos de Opinião: Deverão ser feitos a convite do 
Editor.

Referências bibliográficas: As referências devem 
ser apresentadas em ordem de aparecimento no texto 
e identificadas no texto em numerais arábicos entre 
parênteses. As abreviaturas dos periódicos devem ser 
baseadas no “Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals”, disponível pelo 
site http://www.icmje.org. Todos os autores deverão 
ser incluídos quando houver até seis; quando houver 
sete ou mais, os primeiros seis devem ser listados se-
guidos de ‘et al.’ para os subsequentes. Serão aceitas 
no máximo 30 referências para artigos originais, 60 
para artigos de revisão e 15 para relatos de casos.

Exemplos: 
– Periódicos: Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais.  

Título do Artigo. Abreviaturas do Periódico, ano, volume 
(edição): página inicial – página final. Ex: Prolla JC, Dietz 
J, da Costa LA. Geographical differences in esophageal 
neo plasm mortality in Rio Grande do Sul. Rev Assoc Med 
Bras. 1993;39(4):217-20.

– Teses: Sobrenome do Autor e Iniciais. Título da Tese. 
Cidade, ano, página (Tese de Mestrado ou Doutorado – 
Nome da Faculdade). Ex: Barros SGS. Detecção de lesões 
precursoras em indivíduos sob risco para o carcinoma epi-
dermoide do esôfago. Tese de doutorado (1992). Porto 
Alegre, UFRGS.

– Livros: Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais. Título 
do Livro. nº da edição. Cidade: Editora; ano. Ex: Corrêa da 
Silva, LC. Condutas em Pneumologia. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Revinter; 2001.

– Capítulos de Livros: Sobrenome do(s) Autor(es) do 
capítulo e Iniciais. Nome do capítulo. In: Sobrenome do(s) 
Autor(es) do Livro e Iniciais. Título do Livro. Número da 
edição. Cidade: Editora; ano, página inicial – página final. 
Ex: Silveira TR, Krebs S, Vieira SMG. Fibrose Cística. In 
Gayotto LC e Strauss EO. Hepatologia, 1ª ed. São Paulo: 
Ed. Rocca; 2000, 353-364.

– Material eletrônico: Para artigos na íntegra retirados 
da internet, seguir as regras prévias, acrescentando no final 
“disponível em: endereço do site” e data do acesso.

Abreviaturas e unidades: A revista reconhece o Siste-
ma Internacional (SI) de unidades. As abreviaturas devem 
ser usadas apenas para palavras muito frequentes no texto.

Tabelas e gráficos: Cada tabela deve ser apresentada 
com números arábicos, por ordem de aparecimento no 
texto, em página separada com um título sucinto, porém 
explicativo, não sublinhando ou desenhando linhas dentro 
das tabelas. Quando houver tabelas com grande número de 
dados, preferir os gráficos (em preto e branco). Se houver 
abreviaturas, providenciar um texto explicativo na borda 
inferior da tabela ou gráfico.

Ilustrações: Enviar as imagens e legendas conforme 
instruções de envio do Sistema de Gestão de Publicações 
(SGP) no site www.revistadaamrigs.org.br. Até um total de 
8 figuras será publicado sem custos para os autores; fotos 
coloridas serão publicadas dependendo de decisão do Edi-
tor e seu custo poderá ser por conta do autor. As imagens 
deverão ser enviadas em 300dpi, em formato JPG sem 
compactação. As tabelas deverão ser colocadas no final do 
artigo e coladas juntamente com o conteúdo no respectivo 
passo. Os gráficos deverão ser convertidos em formato de 
imagem jpg.

Se forem usadas fotografias de pessoas, os sujeitos não 
devem ser identificáveis ou suas fotografias devem estar 
acompanhadas de consentimento escrito para publicação 
(ver a seção de Proteção dos Direitos de Privacidade dos 
Pacientes). Se uma figura já foi publicada, agradecer à fon-
te original e enviar a autorização escrita do detentor dos 
direitos autorais para reproduzir o material. A autorização 
é requerida, seja do autor ou da companhia editora, com 
exceção de documentos de domínio público.

Legenda das ilustrações: Quando símbolos, setas, 
números ou letras forem usados para identificar as partes 
de uma ilustração, identificar e explicar cada uma claramen-
te na legenda. Explicar a escala interna e identificar o méto-
do de coloração utilizado nas microfotografias.
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Declaração de conflitos de interesse: Além da de-
claração no Sistema de Gestão de Publicações, os autores 
devem informar no final do artigo a existência ou não de 
conflitos de interesses.

Provas: Os autores receberão as provas gráficas para 
revisão antes da publicação. Apenas modificações mínimas 
serão aceitas nesta fase, para correção de erros de impres-
são (05 dias úteis para revisar). 

Check List 
√ Título em português e inglês. 
√ Nome e titulação dos autores.
√ Instituição. 
√ Endereço para correspondência. 
√ Apresentação em congresso; fonte de financiamento. 
√ Resumo e palavras-chave.

Revisão pelo editor

Recusado

Recusado

Revisor 1

Revisor 2

Aceito para publicação

Artigo recebido 
e revisado pelo editor

fluxograma da submissão 

Reavaliação

Sugestões 
de modificações

√ Texto do manuscrito. 
√ Agradecimentos.
√ Referências bibliográficas. 
√ Tabelas e gráficos. 
√ Ilustrações (fotos e desenhos). 
√ Legendas das ilustrações.
√ Declaração por escrito de todos os autores que o mate-

rial não foi publicado em outros locais, permissão por escrito 
para reproduzir fotos/figuras/gráficos/tabelas ou qualquer 
material já publicado ou declaração por escrito do paciente 
em casos de fotografias que permitam a sua identificação. 

√ Declaração por escrito sobre a “Transferência dos Direi-
tos Autorais” e sobre a “Declaração de Conflitos de Interesse”.

√ Autorização da Comissão de Ética para estudos em 
humanos ou animais.
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A. ONLINE SUBMISSION 

Submission must be done through the following World 
Wide Web address: http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/

As you enter the website, type in your username and 
password, if  you have already registered. If  you have not 
registered, click on the “I Want to Register” link to register. 
If  you forgot your password, use the recover password fea-
ture, and the system will automatically email the password 
to you. 

Authors should keep a copy of  all the material uploaded 
for publication, as the Editors will not be held responsible 
for any lost material. 

The submission process has 8 steps, listed below:

 1.  1. Inform Classifi cation
 2. Upload Images for Your Article
 3. Register Co-author(s)
 4. Inform Title and Keywords
 5. Provide Summary and Comments
 6. Assemble the Manuscript
 7. Transfer Copyrights and Declare Confl icts of   

 Interest
 8. Approval by Author(s) 

 
The authors must electronically submit their manu-

scripts prepared in Microsoft Word or similar text proces-
sor, because at the step “Assemble the Manuscript” there 
will be a screen that simulates Microsoft Word, where it 
is possible to “copy and paste” from any text processor, 
including the tables. The text must be double spaced, and 
the margins need not be defi ned as the SGP system will 
defi ne them automatically. Rules for images and graphs are 
described below.  

Online submission step by step

Step 1: Inform Classifi cation
Choose from four options: Original Article, Review Ar-

ticle or Case Report, Letter do Editor.
Step 2: Upload Images for Your Article 
The images may be submitted only in .JPG format. The 

system uploads groups of  up to 5 images at a time. To submit 
more than 5 images, just click on the “Send more images” but-

Journal of  the Medical Association of  Rio Grande do Sul – AMRIGS 

ton. Soon, miniatures of  the images will be displayed. There 
is an icon (is an icon (is an icon (is an icon (is an icon ( ) which should be clicked to edit the title and 
legend for each submitted image.

Step 3: Register Co-author(s)
Register each co-author by adding his/her full name, 

position and highest degree. The CPF can be added later. 
The order of  co-authors can be easily changed by using the 
“arrows” shown on the screen.

Step 4: Inform Title and Keywords
Add the paper’s title, in Portuguese and in English, as 

well as 2 to 6 relevant keywords (in English and Portuguese). 
THESE WORDS MUST BE INCLUDED IN THE DECS 
AND MESH (on all screens of  the SGP).

Step 5: Provide Abstract and Comments
The Summary can contain up to 250 words, which is the 

maximum limit accepted by the system. Additional words 
will automatically be deleted by the system. The author 
should fi ll out the fi elds: Institution, Mailing Author and 
Address, Financial Support (any information about grants 
or any other fi nancial supports must be provided) and a Let-
ter to the Editor (optional). An Abstract will be written by 
the Translator from the Summary.

Step 6: Assemble the Manuscript
This screen shows the Microsoft Word simulator with 

all the necessary functionalities of  text formatting. To in-
sert your text into this fi eld, simply select all your work 
then copy and paste it onto the “Assemble” fi eld of  the 
manuscript. Select only texts and tables, as the images were 
already uploaded in Step 1 and will be inserted at the end 
of  the submission automatically. Important: Never place 
in this fi eld the name of  authors, co-authors, or any other 
information that might identify where the work was con-
ducted. This requirement is because the process of  review 
occurs without the reviewer’s knowledge of  this data. 
Non-compliance with this requirement will lead to the ar-
ticle being refused as NONSTANDARD and returned for 
corrections.  

Step 7: Transfer Copyright and Declare Confl icts 
of  Interest

At this step, the screen shows the terms of  Copyright 
and Declaration of  Confl icts of  Interest. Print both pages, 
fi ll in the requested information, and have this document 
signed by both the author and co-author(s). The article will 
be peer reviewed, and any confl icts of  interest that might 

WRITING INSTRUCTIONS
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preclude such review will be evaluated based on commer-
cial, family, scientific, institutional or any other type of  rela-
tions with the author or co-author(s) or with the content 
of  the article. If  the material was previously published or 
if  it might potentially identify the patient, print the appro-
priate forms and gather the signatures and information as 
indicated. The SGP system offers an option for printing 
these forms by clicking on the appropriate links.

Step 8 (last step): Approval by Author(s) 
This is the last step to complete the submission of  the 

article. On this screen the author can see his/her work in the 
system and also can save a copy of  it as a .PDF file. Impor-
tant: The author must click on the “ APPROVE MAN-
USCRIPT” link so that his/her work is forwarded to the 
Revista da AMRIGS Office for checking and confirmation. 

Post-submission Procedures 
(email notifications)
Upon completion of  the article submission, an email 

will be sent to you informing if  the submission was effec-
tively performed. When the article is received and checked, 
another email will be sent informing if  the submission 
complies with the required standards. If  the article is con-
sidered “Nonstandard” the author will be notified by email 
and will be able to revise it at the website http://www.re-
vistadaamrigs.org.br/sgp/

The author who submitted the work will be able to 
check the submission status at any time through the jour-
nal’s SGP, using the flow code automatically generated by 
the system or by using the title of  the article.  

Since the system generates emails automatically as your 
article proceeds in the publication process, it is crucial that 
the authors DISABLE THEIR SPAM FILTERS in their 
respective Internet providers or SET THEIR EMAIL 
CLIENTS TO RECEIVE any incoming message from the 
REVISTADAAMRIGS.ORG.BR domain. 

B. RULES FOR ARTICLE WRITING

The Revista da AMRIGS (ISSN 0102-2105) accepts ar-
ticles from the national and international scientific commu-
nity for publication. It regularly publishes original articles of  
clinical and experimental research, systematic reviews of  the 
literature, meta-analyses, opinion articles, case reports, and 
letters to the Editor. The Revista da AMRIGS supports the 
policies for registration of  clinical trials of  the World Health 
Organization (WHO) and of  the International Committee 
of  Medical Journal Editors (ICMJE), recognizing the impor-
tance of  these initiatives for registration and international 

dissemination of  information on clinical trials, in open ac-
cess. Therefore, publication will be granted only to articles 
on clinical research that have received an identification num-
ber in one of  the Registers of  Clinical Trials validated by 
the criteria established by the WHO and ICMJE, whose ad-
dresses can be found at the ICMJE website (http://www.
icmje.org). The identification number must be provided at 
the end of  the summary. 

Article Rules 
Articles can be submitted in the following languages: 

Portuguese, Spanish and English (always with a summary in 
the language in which it was originally written). The length 
of  the complete article must not exceed 24 pages (one page 
= 230 words) for original and literature review articles, 15 
pages for case reports and opinion articles, and 2 pages 
for letters to the editor. The margins need not be defined, 
as the SGP system will automatically define them. The se-
lection process is based on the principle of  peer review. 
The works are forwarded to a team of  Associate Editors, 
who will select reviewers with acknowledged skill in the 
subject. The published works are propriety of  the journal 
and cannot be totally or partially reproduced or translated 
into other languages without permission. The works must 
be accompanied by forms of  Transfer of  Copyright and 
Declaration of  Conflicts of  Interest duly signed by the au-
thors. The authors are solely responsible for the concepts 
expressed in their articles. 

Article Content 
– Article Title: Titles should be brief  and objective and 

provided in English and Portuguese, followed by authors’ 
names and highest academic degrees; institution to which 
the work is linked; name, address, telephone, email and fax 
number of  the author in charge of  correspondence; if  the 
work was presented in a congress, specify the event, date 
and city; supporting or financing institution, if  any, and any 
kind of  conflict of  interests. 

– Abstract: The abstract of  original articles must be 
well structured, i.e. it must contain the following sections: 
a) Introduction with aims, b) Methods, c) Results, and d) 
Conclusions. The summary can have 250 words at most. 
The summary of  review articles need not be structured 
but it must contain an introduction with aims, data synthe-
sis and conclusions. For case reports the summary need 
not be structured either, but it must have an introduction, 
the brief  report and conclusions. Below the summary, 2-6 
keywords must be provided in English and Portuguese, 
selected from BIREME’s list of  Descritores em Ciências da 
Saúde, available at http://decs.bvs.br.  

– Original Articles: a) introduction (with aims); b) 
methods; c) results; d) discussion; e) conclusions; and f) 
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bibliographical references. The information shown in ta-
bles and figures should not be repeated in the text. Studies 
involving humans and animals must report the number of  
the approval protocol of  the Ethical Research Commit-
tee of  the institution to which the work is linked. Original 
articles are defined as reports of  scientific research with 
significant and valid contributions. An original article must 
allow its readers to draw objective conclusions that meet 
the proposed aims. 

Literature Review Articles: These should be provid-
ed by invitation by the Editor and must be structured with 
the following items: a) introduction; b) literature review; c) 
final comments; and d) bibliographical references. Review 
articles must address the existing, current literature on a 
given topic. The review must identify, confront and discuss 
the differences in interpretation or opinion. 

Case Reports: a) introduction; b) case report; c) dis-
cussion; d) final comments; and e) bibliographical refer-
ences. Case reports are expected to present unusual or sci-
entifically relevant findings. 

Letters to the Editor: Letters to the Editor are meant 
to succinctly express the author’s opinion on various sub-
jects of  medical/professional interest. They should be no 
longer than 350 words (about a page and a half  of  text) 
and have no more than 10 bibliographical references.  

Opinion Articles: These should be provided on invita-
tion by the Editor.

Bibliographical References: References must fol-
low the order of  appearance in the text and be noted 
in the text with Arabic numerals in parenthesis. The 
abbreviations of  the journals must be according to the 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals, available at http://www.icmje.
org. All of  the authors must be included if  there are 
no more than 6 authors; if  there are 7 or more authors 
the first 6 must be listed and followed by ‘et al.’ for the 
subsequent ones. A maximum of  30 references will 
be accepted for original articles, 60 for review articles, 
and 15 for case reports.    

Examples: 
– Journals: Author(s) Surname and Initials. Article Title. 

Journal Abbreviation, year, volume: initial page–final page. 
Ex.: Prolla JC, Dietz J, da Costa LA. Geographical differ-
ences in esophageal neoplasm mortality in Rio Grande do 
Sul. Rev Assoc Med Bras. 1993; 39(4):217-20

– Theses: Author Surname and Initials. Thesis Title. 
City, year, page (Master or Doctoral thesis – Name of  
School). Ex.: Barros SGS. Detecção de lesões precursoras 
em indivíduos sob risco para o carcinoma epidermoide do 
esôfago. Doctoral thesis (1992). Porto Alegre, UFRGS.

– Books: Author(s) Surname and Initials. Book Title. 
City, year of  edition. City: Publishing House; year. Ex.: 
Corrêa da Silva, LC. Condutas em Pneumologia. 1a ed. Rio 
de Janeiro: Revinter; 2001.

– Book Chapters: Surname and Initials of  the author of  
the chapter; Chapter name. In: Surname and Initials of  the 
Author(s) of  the book. Book Title. Edition number. City: 
Publishing house; year, initial page–final page. Ex.: Silveira 
TR, Krebs S, Vieira SMG. Fibrose Cística. In Gayotto LC 
e Strauss EO. Hepatologia, 1a ed. São Paulo: Ed. Rocca; 
2000, 353-364.

– Online Material: For articles entirely drawn from the 
Internet, follow the previous rules and add at the end: 
“available at ‘website address’ and the access date. 

Abbreviations and units: The Revista da AMRIGS rec-
ognizes the International System (IS) of  Units. Abbrevia-
tions must be used only for words that are very frequently 
used in the text. 

Tables and graphs: Each table must be numbered us-
ing Arabic numerals and presented in the same order as 
they appear in the text, on a separate page, with a brief  but 
explanatory title, which should be neither underlined nor 
setting lines within the tables. For tables with large quanti-
ties of  data, prefer the graphs (in black and white). If  there 
are abbreviations, provide an explanatory text at the bot-
tom of  the table or graph.

Illustrations: Upload the images and legends according 
to the uploading rules of  the Sistema de Gestão de Publica-
ções (SGP) described at www.revistadaamrigs.org.br. Up to 
8 figures will be published at no cost for the authors; color 
photographs will be published at the Editor’s discretion and 
their cost may be charged from the author. The images must 
be sent at a resolution of  300dpi, in JPG format and uncom-
pressed. The tables must be placed at the end of  the article 
and pasted together with the content at the respective step. 
Graphs must be converted to images in the JPG format.  

If  photographs of  people are used, the subjects should 
not be identifiable or else their photographs must be ac-
companied by written consent for publication (See section 
on Protection of  Patient Privacy Rights). If  the picture has 
already been published, thank the original source and send 
written authorization by the owner of  the copyrights to re-
produce it. Authorization is required, either from the author 
or from the publishing house, except for documents in pub-
lic domain.

Legends for illustrations: When symbols, arrows, nu-
merals or letters are used to indicate parts of  an illustra-
tion, identify and explain each clearly in the legend. Show 
the internal scale and indicate the staining method used in 
the microphotographs.
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Declaration of  conflicts of  interest: Besides the dec-
laration in the Publication Management System (SGP), the 
authors must inform at the end of  the article the existence 
of  any conflicts of  interest.

Proofs: The authors will receive the graphical proofs 
for proofreading before publication. Only minor modifica-
tions will be accepted at this stage, for correction of  print-
ing errors (5 days for proofreading). 

Check List 
√ Title in Portuguese and English.
√ Author(s)name and degrees.
√ Institution.
√ Mailing address.
√ Presentation in congress; financial support.
√ Summary and keywords.

√ Manuscript text.
√ Acknowledgements.
√ Bibliographical references.
√ Tables and graphs.
√ Illustrations (photographs and drawings).
√ Legends for illustrations.
√ Declaration in writing by all authors that the material was 

not published elsewhere, written permission to reproduce pho-
tos/figures/graphs/tables of  any previously published mate-
rial, or declaration in writing by the patients in cases of  photo-
graphs where they might be identified.

√ Declaration in writing about “Transfer of  Copy-
rights” and “Declaration of  Conflicts of  Interest”.

√ Authorization of  the Ethical Committee for studies 
in humans or animals.

Editor’s review

Rejected

Rejected

Referee 1

Referee 2

Acepted

Editor 
reception/review

Revaluation

Author’s revision

Submission flowchart


