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EDITORIAL

“O Homem domina a natureza não pela força,  
mas pela compreensão.”

Jacob Bronowski (1908-1974)

Karl Popper (1902-1994), notório filósofo da Ciência, 
formulou a sua teoria do Método Hipotético Dedutivo. 
Popper se baseou nas ideias do também filósofo David 
Hume (1711-1776), que abriu caminho à aplicação do 
método experimental aos fenômenos mentais. Hume, 
por sua vez, acabou influenciando Immanuel Kant (1724-
1804) na sua grande obra Crítica da razão pura. Kant, no 
campo da epistemologia, realizou uma síntese entre o ra-
cionalismo de René Descartes e Baruch Espinoza, a tra-
dição empírica inglesa do já citado David Hume e George 
Berkeley e a Ciência Físico-Matemática de Isaac New-
ton. Kant elaborou o chamado idealismo transcendental, 
no qual todos nós traríamos formas e conceitos a priori 
(aqueles que não vêm da experiência) para uma experiên-
cia concreta do mundo. 

Refletir sobre o método científico – como o fazem os 
chamados filósofos que se debruçaram sobre a Ciência – é ta-
refa primordial para todos aqueles com os quais nos envolve-
mos com este método. E, ao pensarmos sobre a Ciência, não 
podemos sequer conceber um mundo em que a mesma, atra-
vés de seus métodos e regras, seja confundida e questionada 
por formulações simplórias que justifiquem uma negação da 
mesma. Seria um retorno aos tempos das trevas medievais.

Portanto, àqueles que insistem em negar o método 
científico, fica como sugestão a leitura destes sapientes ci-
tados anteriormente, os quais, cada um a seu tempo e a seu 
modo, auxiliaram a iluminar a nossa ignorância sobre este 
mundo. É pela compreensão, como já disse o matemático 
e filósofo Jacob Bronowski – através da sua abordagem hu-
manística da Ciência –, que o homem dominará a natureza 
e não pela força (acrescento, da negação). 

 
Flávio Milman Shansis

Editor-chefe da Revista da AMRIGS

A Filosofia da Ciência em tempos de trevas
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Aumento da incontinência urinária em nonagenários e 
centenários durante o isolamento social da Covid-19 

Vivian Ulrich1, Renata Breda Martins2, Viviane Cardoso de Fraga3, Ângelo José Gonçalves Bós4

RESUMO

Introdução: Em nonagenários e centenários, a incontinência urinária (IU) é frequente e pode ocasionar diversas perdas, afetando a qua-
lidade de vida. Entre os fatores de risco para a IU, está a diminuição da mobilidade, que pode ser maior durante a pandemia da Covid-19. 
O objetivo desta pesquisa foi investigar o possível aumento da IU em nonagenários e centenários durante o isolamento social relacionado 
à pandemia da Covid-19. Métodos: Estudo observacional transversal descritivo, no qual foram entrevistados nonagenários e centenários 
residentes em Porto Alegre e participantes do Projeto Atenção Multiprofissional ao Longevo. O contato foi feito via ligações telefônicas 
realizadas de maio a agosto de 2020. As variáveis investigadas foram gênero, faixa etária, estado conjugal, exercício físico, com quem resi-
de e IU. Resultados: Foram 58 entrevistados, maioria mulheres (81,03%), com 95,74±3,7 anos e viúvos (75,86%). A IU foi referida em 
65,51% dos participantes nas duas semanas antes da entrevista (durante a Covid-19). Este percentual, antes da Covid-19, era de 53,45%, 
um acréscimo de 12,07%. O aumento percentual de IU foi maior entre os homens (27,27%, p=0,090), com idade acima de 95 anos 
(17,65%, p=0,066), não viúvos (11,33%, p=0,084), que moravam sozinhos (18,18%) e os que diminuíram o exercício físico durante a Co-
vid-19 (20%). Entre os que passaram a apresentar UI, 71% deles diminuíram o nível de atividade física durante a pandemia. Conclusão: 
A frequência de IU aumentou nos nonagenários e centenários avaliados. O aumento, principalmente nos homens, provavelmente esteja 
relacionado à diminuição do exercício físico durante o período de isolamento social da Covid-19.

UNITERMOS: Incontinência urinária, Idoso de 80 anos ou mais, Isolamento social, Infecções por coronavírus.

ABSTRACT

Introduction: In nonagenarians and centenarians, urinary incontinence (UI) is frequent and can cause several losses, affecting the quality of  life. Among the risk 
factors for UI is decreased mobility, which may be greater during the COVID-19 pandemic. The research aimed to investigate the possible increase in UI in nonagenar-
ians and centenarians during social isolation due to the COVID-19 pandemic. Methods: A cross-sectional, observational, descriptive study was conducted through 
interviews with nonagenarians and centenarians residents of  Porto Alegre and participants of  the Multiprofessional Care for the Elderly Project (Projeto Atenção 
Multiprofissional ao Longevo [AMPAL]). Contact was through telephone calls from May to August 2020. The variables investigated were gender, age group, marital 
status, physical exercise, who lives with, and UI. Results: There were 58 respondents, mostly women (81.03%), aged 95.74±3.7 years, and widowed (75.86%). In 
65.51% of  the participants, UI was reported two weeks before the interview (during COVID-19). This percentage, before COVID-19, was 53.45%, an increase of  
12.07%. The percentage increase in UI was higher among men (27.27%, p=0.090), aged over 95 years (17.65%, p=0.066), non-widowers (11.33%, p=0.084), 
who lived alone (18.18%) and those who reduced physical exercise during COVID-19 (20%). Among those who started to present UI, 71% decreased their level of  
physical activity during the pandemic. Conclusion: The frequency of  UI increased in the nonagenarians and centenarians evaluated. The increase, especially in men, 
is probably related to the decrease in physical exercise during the period of  social isolation of  COVID-19.

KEYWORDS: Urinary incontinence; aged 80 and over; social isolation; coronavirus infections.

Increase in urinary incontinence in nonagenarians and centenarians during the social isolation of  COVID-19
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INTRODUÇÃO

Os nonagenários e centenários são as faixas etárias que 
mais crescem no Brasil, apresentando aumento de 79,6% 
entre os dois últimos censos realizados em 2000 e 2010 (1). 
Essa faixa etária de 85 anos ou mais apresenta diferentes 
características morfofisiológicas e psicossocioeconômicas 
em relação aos idosos mais jovens (2).

Em tempos de pandemia causada pelo coronavírus 
(SARS-CoV-2), Covid-19, há a necessidade de afastamen-
to social mandatório, visto que nonagenários e centenários 
são um grupo com alto risco de contágio e agravamento 
dos sintomas causados pelo vírus (3). Estima-se que o índi-
ce de mortalidade de idosos acometidos pelo vírus seja de 
14,8% para idosos de 80 anos ou mais (4). Além disso, as 
características sociodemográficas e econômicas dessa po-
pulação, como a idade avançada, baixa escolaridade, menor 
renda e morar sozinho, também favorecem a maior susce-
tibilidade do idoso à Covid-19 (5-7).

As medidas de isolamento social e familiar contribuem 
para o deterioramento das condições físicas, as quais estão 
diretamente relacionadas com a diminuição da atividade fí-
sica e mobilidade dos idosos no domicílio, que podem pro-
vocar alterações importantes na qualidade de vida, visto as 
diversas complicações de saúde que podem se estabelecer, 
como o caso da incontinência urinária (IU) (8).

Considera-se IU “qualquer queixa de perda involuntária 
de urina”, segundo a Sociedade Internacional de Continên-
cia (ICS) (9). De origem multifatorial, como perda de for-
ça da musculatura do assoalho pélvico, alterações na con-
tração e elasticidade da bexiga, alterações pós-parto, bem 
como doenças relacionadas à próstata, sequelas de acidente 
vascular cerebral (AVC) e doenças neurológicas degenera-
tivas, como algumas demências, que podem comprometer 
o controle neurológico da micção do indivíduo e sua capa-
cidade funcional e cognitiva com restrições de mobilidade 
(10-12). A qualidade de vida do indivíduo com IU também 
é afetada, podendo levar ao isolamento social, problemas 
de relacionamento e depressão (13).

Os dados de pesquisas já indicam que a maioria das pes-
soas que contraem coronavírus terá uma recuperação com-
pleta, mas os efeitos a longo prazo da doença não são total-
mente compreendidos (14,15), ainda mais quando falamos 
da população de nonagenários e centenários, que são um 
grupo vulnerável até mesmo para lidar com tecnologias e 
acessar adequadas informações para realizar cuidados à saú-
de e se proteger da contaminação ao coronavírus (8,16-18).

Desta forma, o presente trabalho buscou investigar o pos-
sível aumento da IU em nonagenários e centenários durante o 
isolamento social, relacionado à pandemia da Covid-19.

MÉTODOS

Delineamento do estudo e contexto

Estudo observacional transversal descritivo envolven-
do nonagenários acompanhados pelo Projeto Atenção 

Multiprofissional ao Longevo (AMPAL) da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
(CAAE 55906216.0.0000.5336). Os participantes do 
AMPAL foram identificados por visita domiciliar a se-
tores censitários aleatoriamente sorteados em diferentes 
regiões do Orçamento Participativo da cidade de Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul/Brasil, em 2016, sendo avalia-
dos novamente em 2018 (19). Em 2020, com a restrição 
social imposta pela Covid-19, a avaliação do AMPAL foi 
adaptada para o formato virtual, com entrevistas e avalia-
ções por telefone. As ligações foram realizadas entre 15 
de maio e 18 de agosto de 2020. 

Amostra

Foram incluídos os participantes que estavam ativos no 
projeto AMPAL, com número de telefone atualizado.

Variáveis e avaliação

A variável dependente foi o autorrelato de perda de uri-
na, sendo questionado se antes da pandemia tinha perda 
urinária e/ou se passou a ter após iniciar o isolamento do-
miciliar. As variáveis independentes do estudo foram sexo, 
faixa etária, estado conjugal, morar sozinho, sair de casa e 
prática de exercício físico, considerando feminino e mascu-
lino, para sexo; 95+ e 90 a 94 anos, para faixa etária; e viúvo 
e não viúvo, para estado conjugal; sim e não, para morar 
com ou sem companhia.

A variável sair de casa foi questionada com a pergunta 
“Qual a frequência que saía de casa (fora do seu domicí-
lio, incluindo pátio ou condomínio), antes de 15 de maio? 
E a partir de 15 de maio?”, classificada em “continua não 
saindo”; “diminuiu” e “manteve”. Em relação à prática e 
frequência de exercício físico: “Nas últimas duas sema-
nas, praticou algum tipo de exercício físico ou esporte? 
(não considerar fisioterapia) Antes praticava mais ou me-
nos?”, classificada em “continua sem fazer”, “diminuiu” 
e “manteve”.

Tamanho amostral e viés

A presente análise foi feita por conveniência, envolven-
do todos os participantes ativos que puderam ser contata-
dos e aceitaram responder a avaliação por contato telefôni-
co. O principal viés do estudo, certamente, é o de memória 
dos entrevistados, porém a maior parte das informações 
pôde ser verificada com familiares e cuidadores. 

Métodos estatísticos

Foi utilizado o software gratuito Epi Info 7.2.2.6 para a 
análise estatística. Tabelas de distribuição foram criadas uti-
lizando como variável dependente perda urinária e as variá-
veis independentes (sexo, faixa etária, morar sozinho, sair 
de casa e exercício físico). A associação entre as variáveis 
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foi testada pelo teste de qui-quadrado. Foram considerados 
significativos os testes estatísticos com erro alfa <5% e in-
dicativo de significância entre 5 e 10% (20).

RESULTADOS

A amostra foi composta por 58 participantes, sendo a 
maioria mulheres (81,03%), 58,62% dos participantes ti-
nham mais de 95 anos, 75,86% eram viúvos e 81,03% mo-
ravam com familiares ou cuidadores. A Tabela 1 apresenta 
as características sociodemográficas e as variáveis investi-
gadas em relação à IU.

Em relação à perda de urina, 12,07% dos longevos pas-
saram a ter perda urinária no período do isolamento social 
da Covid-19. O percentual de participantes que passaram a 
apresentar IU foi maior nos homens (27,27%, p=0,0901), 
com 95 anos ou mais (17,65, p=0,0665) e viúvos (11,36%, 
p=0,0837).

Dos 58 participantes, 28% continuaram não saindo de 
casa, 56% diminuíram suas saídas, e 16% se mantiveram 
saindo de casa durante o período de restrição. A relação 
entre sair de casa e perda urinária não se mostrou signifi-
cativa (p=0,989).

Quanto à prática de exercício físico, 39,66% dos lon-

gevos já não praticavam antes da pandemia, 43,10% re-
duziram e 17,24% continuaram fazendo algum exercício, 
muitos dentro do seu próprio domicílio. Em relação à per-
da urinária, apesar de não ser estatisticamente significativa 
(p=0,505), 20% das pessoas que diminuíram a atividade 
física passaram a ter este problema. O percentual de perda 
urinária entre os que diminuíram a atividade física foi maior 
que os 12% observados em toda a amostra. Entre os que 
passaram a ter incontinência, 71,4% diminuíram o nível de 
atividade física durante a Covid-19.

DISCUSSÃO

No presente estudo, a maioria dos participantes era de 
mulheres, dado que vai ao encontro da mais recente pro-
jeção do IBGE publicada, em 2016, para a população bra-
sileira, a qual previa que 73% das pessoas com mais de 90 
anos eram mulheres e 27%, homens (IBGE, 2016) (21). A 
IU é mais comumente investigada em mulheres, mas es-
tudos têm demonstrado uma alta prevalência em ambos 
os sexos (22). Ulrich & Bós (2020) observaram uma pre-
valência de IU maior que a esperada em nonagenários do 
sexo masculino, concluindo que esse problema de saúde 
possa ser maior nesse sexo (23). Ao encontro dessa obser-

 Perda de urina
 Continuou não tendo Já tinha Passou a ter Total P

Sexo      

Feminino 15(31,91%) 28(59,57%) 4(8,51%) 47(81,03%) 0,0901

Masculino 5(45,45%) 3(27,27%) 3(27,27%) 11(18,97%)  

Faixa etária      

90-94 12(50%) 11(45,83%) 1(4,17%) 24(41,38%) 0,0665

95+ 8(23,53%) 20(58,82%) 6(17,65%) 34(58,62%)  

Estado conjugal      

Não viúvo 8(57,14%) 4(28,57%) 2(14,29%) 14(24,14%) 0,0837

Viúvo 12(27,27%) 27(61,36%) 5(11,36%) 44(75,86%)  

Mora sozinho      

Não 15(31,91%) 27(57,45%) 5(10,64%) 47(81,03%) 0,4414

Sim 5(45,45%) 4(36,36%) 2(18,18%) 11(18,97%)  

Sair de casa      

Continua não saindo 5(35,71%) 8(57,14%) 1(7,14%) 14(28%) 0,9893

Diminuiu 10(35,71%) 16(57,14%) 2(7,14%) 28(56%)  

Manteve 3(37,5%) 4(50%) 1(12,5%) 8(16%)  

Exercício Físico      

Continua sem fazer 8(34,78%) 14(60,87%) 1(4,35%) 23(39,66%) 0,505

Diminuiu 10(40%) 10(40%) 5(20%) 25(43,10%)  

Manteve 2(20%) 7(70%) 1(10%) 10(17,24%)  

TOTAL 20(34,48%) 31(53,45%) 7(12,07%) 58(100%)  

Tabela 1. Características sociodemográficas e sua relação com a incontinência urinária em longevos.
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vação, nossos resultados mostram que, apesar da maioria 
dos participantes com IU serem mulheres, o percentual de 
homens que passaram a relatar perda urinária chama aten-
ção. A IU em homens pode estar relacionada à hiperplasia 
benigna de próstata, muito comum em homens com mais 
de 90 anos, AVC, demência, entre outros (11,24). Outro 
ponto a considerar em relação ao sexo é que as mulheres 
normalmente possuem mais cuidados com a saúde do que 
os homens, independentemente da faixa etária (25).

A perda de urina foi mais prevalente entre os mais ve-
lhos, e a maioria dos participantes que passaram a perder 
urina tinha mais de 95 anos. Ter 70 anos ou mais pode ser 
considerado um fator de risco para IU, segundo Bolina et 
al. (2013),  além do controle muscular e neurológico da 
micção, a capacidade funcional e cognitiva, habilidade ma-
nual e presença de comorbidades também podem interferir 
na perda urinária, situações essas que, muitas vezes, acom-
panham o processo de envelhecimento (26, 27).

Os participantes viúvos, em sua maioria, já tinham per-
da urinária antes da pandemia, foram maioria também que 
passaram a ter IU após o início do isolamento da Covid-19. 
Tavares et al. (2011) mostraram que ter um(a) companhei-
ro(a) pode ser um aliado no autocuidado, ou seja, pessoas 
que vivem maritalmente tenderiam a se cuidar mais (28). 
Em contrapartida, a maioria dos participantes do presente 
estudo não mora sozinha, nos trazendo a dúvida em rela-
ção ao sentir-se sozinho, apesar de ter alguém na mesma 
casa. Ainda faltam pesquisas sobre a relação com o isola-
mento pela Covid-19, por ser uma situação muito recente, 
visto que se iniciou no mundo no final de 2019 e, no Brasil, 
no começo de 2020, e de difícil dimensão dos efeitos a lon-
go prazo, mas talvez a solidão seja um fator que colabore 
com a falta de estímulo ao autocuidado, como a diminuição 
da atividade física observada. 

O tamanho amostral da presente análise foi decisivo 
para que o isolamento não tenha se mostrado um fator 
significativamente associado à perda urinária. 

Os resultados da presente análise mostram que 57,14% 
dos que apresentavam perda urinária antes da Covid-19 
continuaram sem sair de casa. Diversos estudos mostram 
que pacientes com incontinência urinária deixam de sair de 
casa por se sentirem constrangidos e preocupados, princi-
palmente em relação ao odor de urina, que poderia trazer 
desconforto às outras pessoas, além de revelar sua condi-
ção (29). A partir disso, podemos cogitar a possibilidade 
desses participantes com incontinência urinária já viverem 
isolados antes mesmo da pandemia, devido às mudanças 
de estilo de vida provocadas pela IU, como o afastamento 
de visitas e de outras interações sociais (30).

Os resultados da pesquisa mostraram um percentual 
importante de nonagenários e centenários que diminuíram 
a prática de atividade física e passaram a ter incontinência 
urinária. Apesar de não terem apresentado relevância esta-
tística, esses dados são importantes pois podem contribuir 
para a qualidade de vida de nonagenários e centenários. 
Nesse sentido, foram encontrados estudos em que havia 

associação entre atividade física e sintomas do trato uriná-
rio inferior. Entre os participantes (mulheres idosas) que 
realizaram menos tempo de atividade física moderada a vi-
gorosa, houve maiores taxas de noctúria, enurese noturna 
e maior uso de produtos para incontinência urinária (31). 
Também foi percebida a relação entre pacientes com IU e 
hábitos mais sedentários, quando comparados a pacientes 
saudáveis. Essa diferença de hábitos de atividade física foi 
relevante estatisticamente quando se compararam o grupo 
de mulheres com IU e o grupo de mulheres saudáveis (32).

Há de se considerar a relevância de estudar a IU em 
nonagenários e centenários como proposto no presente 
estudo, visto ser uma população vulnerável a esse acome-
timento, e isso impactar na saúde geral. Além disso, no-
nagenários e centenários são uma faixa etária pouco es-
tudada em relação a outras, principalmente com restrito 
acesso em tempos de pandemia, considerando-se os riscos. 
O presente estudo buscou uma abordagem alternativa ao 
estudar este grupo etário por telefone, sendo bem-suce-
dido. Por outro lado, o contato por telefone pode causar 
vieses de pesquisa como dificuldades de entendimento das 
questões propostas ou esquecimento de fatos relevantes. 
O constrangimento com a IU por telefone pode ter sido 
também maior que em uma abordagem pessoal, quando 
uma relação de confiança consegue ser estabelecida duran-
te a entrevista. 

CONCLUSÃO

A frequência de IU aumentou nos nonagenários e cen-
tenários avaliados, e o aumento nos homens provavelmen-
te esteja relacionado à diminuição do exercício físico du-
rante o período investigado.
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Isolamento social e atividade física em nonagenários e centenários 
durante a pandemia Covid-19, projeto AMPAL

Francielle Bonett Aguirre1, Josemara de Paula Rocha2, Ana Paula Tiecker3

Liziane da Rosa Camargo4, Vivian Ulrich5, Ângelo José Gonçalves Bós6

RESUMO

Introdução: A atividade física (AF) é importante para uma boa condição funcional em nonagenários e centenários, mas pode 
estar diminuída durante a pandemia da Covid-19. Objetivo: Investigar mudanças na AF em nonagenários e centenários duran-
te a pandemia. Métodos: Estudo observacional transversal, envolvendo nonagenários e centenários participantes do Projeto 
Atenção Multiprofissional ao Longevo (AMPAL). As avaliações foram realizadas entre abril e agosto/2020 e questionaram a 
percepção de facilidade em atividades funcionais e práticas de AF antes da pandemia e 15 dias imediatamente depois da insta-
lação do isolamento social, por smartphone identificando modificações nos hábitos de vida e saúde durante a pandemia. Re-
sultados: Participaram 66 longevos, dos quais 38 (57,6%) praticavam AF pelo menos uma vez semanal antes da Covid-19, 28 
(42,4%) diminuíram a AF durante a pandemia. Viver com companhia pareceu ser um facilitador para a melhora das facilidades 
em atividades funcionais. Houve uma mudança significativa estatisticamente nas habilidades funcionais: levantar-se da cadeira 
sem uso das mãos, agarrar objetos firmemente com as mãos, levantar os braços acima da cabeça, transferir-se da cama para 
cadeira ou vice-versa e alimentar-se sozinho. Apenas 28 (42,4%) indivíduos não apresentaram mudança na AF. Conclusão: A 
AF diminuiu durante a pandemia, a companhia pareceu ser um facilitador e a facilidade em atividades funcionais declinou no 
curto prazo para funções de membros superiores e inferiores. 

UNITERMOS: Idoso de 80 Anos ou mais; Atividade Física; Isolamento Social; Infecções por Coronavírus, Saúde Pública.

ABSTRACT

Introduction: Physical activity (PA) is relevant for a good functioning status in nonagenarians and centenarians, although may be decreased 
during the COVID-19 pandemic. Objective: To investigate changes in PA in nonagenarians and centenarians during the pandemic. Methods: 
Cross-sectional observational study focused on nonagenarians and centenarians participants of  the Multiprofessional Care for the Elderly Project 
(Projeto Atenção Multiprofissional ao Longevo [AMPAL]). The evaluations were conducted between April and August 2020 and aimed to assess 
the perception of  ease in functional activities and PA practice before the pandemic and 15 days immediately after the onset of  social isolation, car-
ried out by smartphone, identifying changes in lifestyle and health during the pandemic. Results: 66 longevous people participated, 38 individuals 
(57.6%) practiced PA at least once weekly before the pandemic, 28 of  which (42.4%) decreased PA during the pandemic. Living accompanied 
appeared to facilitate an improved facility in functional activities. There was a statistically significant change in functioning skills (getting up from 
a chair without using hands, grasping objects firmly with hands, raising arms above head, transferring from bed to chair or vice versa, and feeding 

Social isolation and physical activity in nonagenarians and centenarians during the  
COVID-19 pandemic, AMPAL Project
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INTRODUÇÃO

A atividade física (AF) é benéfica para saúde de forma 
global no processo de envelhecimento, conferindo dimi-
nuição do risco de desenvolvimento de câncer, Diabetes 
Mellitus (DM), depressão, qualidade de vida (1), hiperten-
são arterial sistêmica (HAS), manutenção da força mus-
cular, equilíbrio e aptidão física (2), qualidade do sono (3), 
entre outros. 

Todavia, entre idosos (≥60 anos) e longevos (≥80 
anos) prevalece um comportamento sedentário. Entre 
longevos brasileiros que participaram da Pesquisa Na-
cional de Saúde de 2013, 89,3% não praticava exercício 
físico (4). O resultado negativo dessa condição é relati-
vamente agudo, pois, em poucos dias em comportamen-
to sedentário (realização prevalente de atividades com 
gasto energético até 1,5 equivalente metabólico), ocorre 
uma disfunção metabólica que pode culminar em dimi-
nuição da sensibilidade insulínica muscular, aumentos 
de triglicerídeos e diminuição do colesterol HDL, entre 
outras alterações (1).

O isolamento social vivenciado durante a pandemia 
trouxe inúmeras mudanças no comportamento e na rotina 
da população. Aqueles que conseguiram se manter ativos 
em geral tiveram melhora da saúde física, ao passo que 
indivíduos adultos e idosos jovens que aumentaram seu 
tempo sedentário apresentaram piora da condição física, 
mental e da autopercepção de vitalidade (5). Entre elas, as 
relacionadas à prática de AF. Academias e espaços públicos 
e privados com finalidade da prática de exercícios foram 
fechados durante alguns períodos ao longo do ano; em 
contrapartida, com a orientação de distanciamento social, 
muitas pessoas optaram por não fazer exercícios de ma-
neira presencial por medo da contaminação quando esses 
locais foram reabertos. Ainda não há dados que compro-
vem essa afirmação em nonagenários e centenários, mas, 
recentemente, foi observada essa mudança em adultos e 
idosos jovens (5).

Sendo a população idosa um dos principais grupos de 
risco para Covid-19, é preocupante a possível redução da 
atividade física durante a pandemia devido ao risco de de-
pendência funcional, principalmente nos nonagenários e 
centenários. O isolamento social pode levar a uma impor-
tante diminuição nos níveis de AF, piorando o comporta-
mento sedentário (6,7). 

A Organização Mundial de Saúde define que envelhe-
cimento saudável compreende a capacidade de manter as 
condições físicas e mentais (8). A prática de AF é um pon-

to importante na saúde física e mental, bem como causar 
efeitos positivos no envelhecimento e nas patologias asso-
ciadas (9). Além do aumento da dependência funcional, a 
redução da AF pode provocar piora de doenças cardiovas-
culares já existentes, mesmo que seja durante curtos perío-
dos de tempo (7). 

A prática de atividade física (AF) é um indicador de 
saúde relevante diante dos seus benefícios para a saúde de 
longevos. Foi constatado que o isolamento social gerou 
diminuição da AF em adultos e idosos jovens, mas ainda 
não em nonagenários e centenários comunitários. Portan-
to, o objetivo do presente estudo é investigar alterações na 
prática de atividade física em nonagenários e centenários 
durante a pandemia. 

MÉTODOS

Desenho do estudo e contexto

Estudo observacional transversal descritivo. Em mar-
ço de 2016, foram recrutados indivíduos nonagenários 
residentes na cidade de Porto Alegre/RS para uma ava-
liação multiprofissional e multidimensional dentro do 
projeto de extensão Atenção Multiprofissional ao Longe-
vo (AMPAL) da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS) (CAAE 55906216.0.0000.5336). 
O AMPAL selecionou participantes pelo método de con-
glomerados representativos dos bairros da cidade de Por-
to Alegre.  Naquele momento, os participantes receberam 
uma avaliação domiciliar por equipe multiprofissional de 
saúde e seguiram em acompanhamento presencial bianual 
até 2018 (10). Em 2020, com o advento da pandemia de 
SARS-COV-2 e o isolamento social, foi interrompido o 
acompanhamento presencial e adaptado para formulário 
eletrônico, questionado durante ligações telefônicas rea-
lizadas até o presente momento. Para fins de análise, foi 
selecionado para comparação o período anterior a março 
de 2020 e duas semanas após 15 de março de 2020, quan-
do se iniciou o lockdown em Porto Alegre. 

Amostra

Foram incluídos por conveniência nonagenários e 
centenários residentes de Porto Alegre, participantes do 
projeto AMPAL, com idade igual ou superior a 90 anos, 
respeitando características heterogêneas da população, ou 
seja, usando como critério apenas residência e idade e não 
excluindo diferenças nas condições de saúde (10). 

oneself). Only 28 individuals (42.4%) showed no change in PA. Conclusion: PA decreased during the pandemic, companionship seemed to be a 
facilitator, and facility in functional activities declined in the short term for upper and lower limb functions.

KEYWORDS: Aged 80 and over; physical activity; social isolation; coronavirus infections; public health.
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Variáveis e avaliação

A variável dependente foi o autorrelato de prática de 
AF, mesmo sem supervisão de profissional especializado. 
Essa variável foi coletada usando a pergunta “Antes [do 
lockdown] praticava mais ou menos exercício?”

As variáveis independentes do estudo foram relacio-
nadas com atividades de vida diária (sair de casa, prática 
e frequência de exercício físico, preparação de refeições, 
compra de alimentos), sociodemográficas (morar sozinho, 
sexo, faixa etária, escolaridade, estado conjugal), clínicas 
(doenças crônicas não transmissíveis) e o grau de facilidade 
em atividades da vida diária (AVD). 

Quanto às variáveis relacionadas com atividade de 
vida diária, sair de casa foi investigado a partir da per-
gunta “Qual a frequência que saía de casa (fora do seu 
domicílio, inclui pátio ou condomínio) antes de 15 de 
março? E a partir de 15 de março?”. Em relação à prá-
tica e frequência de exercício físico, “Nas últimas duas 
semanas, praticou algum tipo de exercício físico ou es-
porte? (não considerar fisioterapia) Antes praticava mais 
ou menos?” Sobre o preparo das refeições: “Nas últimas 
duas semanas quem tem preparado, na maioria das ve-
zes, as refeições na sua casa?”. Quanto à pessoa respon-
sável sobre sair de casa para fazer as compras dos ali-
mentos: “Quem tem realizado a compra dos alimentos 
na sua casa?” 

As variáveis sociodemográficas foram analisadas como 
fatores categóricos, sim e não para morar com ou sem 
companhia; feminino e masculino para sexo; e com com-
panheiro e sem companheiro para estado conjugal.

A facilidade em executar AVD foi estudada usando 
um escore gerado a partir de um questionário. Os parti-
cipantes autoavaliaram sua facilidade em uma pontuação 
para executar 5 atividades, da seguinte forma: para fácil, 
atribuíam-se 3 pontos; mais ou menos fácil, 2 pontos; 
difícil, 1 ponto, e não conseguir, 0. A nota de cada tarefa 
somada poderia gerar um escore de até 15 pontos. As 
AVDs eram levantar-se da cadeira sem apoio de mãos, 
alimentar-se, transferir-se da cama para cadeira, segurar 
objetos firmemente com as mãos e levantar os braços 
acima da cabeça.

Tamanho amostral e viés

O estudo AMPAL estabeleceu como tamanho amostral 
10% da população de nonagenários e centenários porto-
-alegrenses, o que, utilizando o censo do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística de 2010, seria em torno 
de 480 pessoas (10). Infelizmente, diante de dificuldade fi-
nanceira e lockdown, não foi possível alcançar este número. 
Além disso, houve uma perda da amostra por mortalidade 
de 2016 até o presente momento.

O principal viés do estudo, certamente, é o de memória 
dos entrevistados, porém a maior parte das informações 
pôde ser verificada com familiares e cuidadores. 

Métodos estatísticos

Foi utilizado o software gratuito Epi Info 7.2.2.6 e 
STATA 16 para a análise estatística. Foi realizada estatística 
descritiva através de medidas de posição e dispersão das 
variáveis numéricas e frequência para as categóricas. A AF 
como variável categórica foi relacionada com as variáveis 
numéricas por meio de teste t de Student ou, quando o 
teste Bartlett de homogeneidade das variâncias foi signifi-
cativo, o teste Kruskal-Wallis. Para variáveis independentes, 
foi testada sua relação com a mudança na AF (aumento ou 
diminuição) através de tabelas cuja associação foi testada 
pelo Qui-quadrado ou, quando categorias esperadas foram 
menores que 5, pelo Teste Exato de Fisher, na associação 
entre a variável independente e os níveis diminuiu ou man-
teve a atividade física. Aceitou-se como significativo o teste 
estatístico com p<5% e indicativo de significância entre 5 
e 10% (11).

RESULTADOS

Participaram 66 longevos, sendo que a maior parte di-
minuiu sua prática durante o início da pandemia ou não 
tinha o hábito de praticar e se manteve nessa condição. A 
média de idade dos participantes foi de 95,2±4,02 anos, 
porém a idade não foi determinante para a prática de 
AF na pandemia (p= 0,784). A amostra foi caracterizada 
por maior frequência de mulheres (77,3%), estado conju-
gal viúvo (72,7%), e pessoas que não moravam sozinhas 
(89,3%). Sexo e estado conjugal não foram associados 
significativamente com a mudança na AF; todavia, o per-
centual observado de indivíduos acompanhados que dimi-
nuíram a AF foi menor que o esperado, ao mesmo tempo 
em que a frequência relativa identificada para os longevos 
que viviam sem companhia e diminuíram a AF foi maior 
que o esperado, o que indica a família ou companhia como 
uma facilitadora ambiental (proteção) para diminuir a AF 
durante a pandemia (p=0,031).

Foram identificadas mudanças nas atividades funcionais 
com a pandemia, as atividades de levantar-se de uma cadei-
ra usando o apoio das mãos, agarrar objetos firmemente 
com as mãos, elevar os braços em flexão acima da altura da 
cabeça, transferir-se de uma cadeira para cama ou vice-ver-
sa e alimentar-se sozinho foram atividades cuja facilidade 
em executá-las foi estatisticamente sensível ao isolamento 
imposto pela Covid-19 já no início da pandemia (p<0,05). 
No geral, as mudanças ocorridas na facilidade em executar 
as atividades funcionais questionadas foram marginalmente 
indicativas de significância (p=0,071). Os longevos, em sua 
maioria, mantiveram o seu grau de facilidade em realizar as 
atividades funcionais. Apesar da manutenção da AF, alguns 
indivíduos ainda apresentaram piora da facilidade em ativi-
dades funcionais; contudo, o percentual de indivíduos que 
melhorou as facilidades em habilidades funcionais durante 
a pandemia foi maior para aqueles que mantiveram a sua 
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Continua sem fazer Diminuiu Manteve Total p
Total 28(42,4%) 28(42,4%) 10(15,2%) 66(100%)

Idade 95,7±5,14 95,1±3,21 94,4±2,22 95,2±4,02 0,784*

Sexo 0,927

           Feminino 22(78,6%) 21(75%) 8(80%) 51(77,3%)  

           Masculino 6(21,4%) 7(25%) 2(20%) 15(22,7%)  

Estado conjugal 0,143

           Casado 3(10,7%) 2(7,1%) 1(10%) 6(9,1%)

           Divorciado 3(10,7%) 1(3,6%) 0(0%) 4(6,1%)

           Solteiro 4(14,3%) 4(14,3%) 0(0%) 8(12,1%)

           Viúvo 18(64,3%) 21(75%) 9(90%) 48(72,7%) 

Mora sozinho 0,031

           Não 25(89,3%) 19(67,9%) 10(100%) 54(81,8%)  

           Sim 3(10,7%) 9(32,1%) 0(0%) 12(18,2%)  

Fac cadeira sem mãos antes 1,1±1,08 1,1±1,15 1,8±1,28 1,2±1,13 0,372

Fac cadeira sem mãos agora 1,1±1,08 1,1±1,12 1,2±1,23 1,1±1,1 0,944

Fac cadeira sem mãos mudança 0,293

           Manteve 28(100%) 26(92,9%) 9(90%) 63(95,5%)  

           Piorou 0(0%) 2(7,1%) 1(10%) 3(4,6%)

Fac cadeira com mãos antes 1,9±0,86 2±1,14 2,3±1,17 2±1,02 0,731

Fac cadeira com mãos agora 2±0,88 2±1,22 1,9±1,1 2±1,05 0,968

Fac cadeira com mãos mudança 0,036

           Manteve 26(92,9%) 26(92,9%) 7(70%) 59(89,4%)  

           Melhorou 1(3,6%) 1(3,6%) 2(20%) 4(6,1%)

           Piorou 1(3,6%) 1(3,6%) 1(10%) 3(4,6%)

Fac agarrar antes 2,8±0,44 2,5±0,92 2,3±0,89 2,6±0,75 0,294*

Fac agarrar agora 2,6±0,56 2,4±0,92 2,3±0,87 2,5±0,77 0,661*

Fac agarrar mudança 0,036

           Manteve 25(89,3%) 27(96,4%) 9(90%) 61(92,4%)  

           Melhorou 0(0%) 0(0%) 1(10%) 1(1,5%)

           Piorou 3(10,7%) 1(3,6%) 0(0%) 4(6,1%)

Fac braços antes 2,4±0,79 2,5±1 2,3±0,89 2,4±0,89 0,785

Fac braços agora 2,5±0,74 2,5±1 2,2±0,92 2,4±0,88 0,688

Fac braços mudança 0,036

           Manteve 27(96,4%) 27(96,4%) 8(80%) 62(93,9%)  

           Melhorou 1(3,6%) 0(0%) 2(20%) 3(4,6%)

           Piorou 0(0%) 1(3,6%) 0(0%) 1(1,5%)

Fac transferir antes 2,1±0,86 2,2±1,02 2,3±1,04 2,1±0,94 0,862

Fac transferir agora 2±0,9 2,1±1,11 2,3±0,95 2,1±0,99 0,698

Fac transferir mudança 0,036

           Manteve 26(92,9%) 26(92,9%) 8(80%) 60(90,9%)  

           Melhorou 0(0%) 1(3,6%) 2(20%) 3(4,6%)

           Piorou 2(7,1%) 1(3,6%) 0(0%) 3(4,6%)

Fac alimentar antes 2,8±0,39 2,8±0,65 2,8±0,46 2,8±0,52 0,902*

Fac alimentar agora 2,8±0,39 2,6±0,83 2,7±0,48 2,7±0,62 0,729*

Tabela 1 - Características sociodemográficas clínica e de funcionalidade entre nonagenários e centenários que modificaram ou não a prática de 
exercícios físicos durante a Covid-19.
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prática de AF, nas atividades em que a diferença foi estatis-
ticamente significativa entre os grupos.

Os indivíduos que não realizavam AF mudaram seu 
grau de facilidade menos que os outros grupos, aqueles 
que diminuíram a AF reduziram as habilidades nas ativida-
des funcionais um pouco mais intensamente; entretanto, os 
longevos que faziam AF e que deram continuidade conse-
guiram aumentar as facilidades em habilidades funcionais.

 
DISCUSSÃO

Os resultados mostraram que viver com uma compa-
nhia pode estar relacionado com a diminuição da AF no 
início da pandemia e do isolamento social. Esse achado vai 
ao encontro do que é intensamente discutido pela Clas-
sificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde (CIF), a qual aponta a família ou acompanhante 
como possível de ser tanto uma barreira quanto um facili-
tador para a preservação e reabilitação das habilidades fun-
cionais (12). Além disso, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), ao apresentar o conceito de capacidade funcional 
como sendo determinada pela relação da capacidade intrín-
seca e das habilidades funcionais dentro de um contexto 
ambiental (13), também responde parte desse achado, que 
sugere, novamente, a importância de um ambiente estimu-
lante como determinante da habilidade funcional, prova-
velmente nesse caso relacionado com a AF.

A AF é conhecidamente protetora para o declínio fun-
cional. A redução de atividades físicas e o aumento do 
tempo sedentário resultam em um período impactante de 

desuso da musculatura esquelética, que gera redução das 
habilidades neuromusculares relacionadas à capacidade 
funcional (14), o que pode comprometer o desempenho 
nas atividades funcionais. Maior isolamento social em 
adultos mais velhos (entre 50 e 80 anos) está relacionado 
à redução da atividade física objetiva diária e maior tempo 
sedentário, o que pode aumentar o risco de problemas de 
saúde e mal-estar associados ao isolamento (15).

Os resultados do presente estudo demonstram que o 
tempo de instalação para alterações na facilidade em rea-
lizar atividades funcionais pode ser relativamente curto, 
já que foram identificadas mudanças relacionadas com o 
isolamento social em um comparativo de 15 dias para a 
análise. A AF pareceu ser benéfica e protetora, pois o per-
centual de melhora na facilidade de atividades funcionais 
foi maior que o esperado, principalmente para quem se 
manteve praticante durante a pandemia.  

As medidas de distanciamento social têm sido usadas 
para conter a pandemia da Covid-19; no entanto, acarreta 
maior tempo não intencional em casa e, consequentemen-
te, redução da atividade física geral e aumento do tempo se-
dentário, o que é prejudicial aos idosos (16). Recentemente, 
Schuch et al. (17) mostraram que o tempo gasto em AF 
moderada e vigorosa diminuiu 60% em adultos jovens, en-
quanto o tempo sedentário aumentou em 42% na pande-
mia atual. Além disso, López-Sánchez et al. (17) mostraram 
uma diminuição na AF moderada e vigorosa em homens e 
mulheres com condições crônicas durante a quarentena de 
Covid-19. Tanto a AF incidental quanto a planejada dimi-
nuíram em todas as pessoas em isolamento social; porém, 

Fac alimentar mudança 0,036

           Manteve 28(100%) 27(96,4%) 8(80%) 63(95,5%)  

           Melhorou 0(0%) 0(0%) 2(20%) 2(3%)

           Piorou 0(0%) 1(3,6%) 0(0%) 1(1,5%)

Habilidades antes 73±17,21 72,6±25,92 60±36,83 70,9±24,73 0,592*

Habilidades agora 72,4±17,33 70,8±27,07 68,9±21,79 71,2±22,28 0,907

Habilidades mudança 0,071

           Manteve 24(85,7%) 24(85,7%) 6(60%) 54(81,8%)  

           Melhorou 1(3,6%) 2(7,1%) 3(30%) 6(9,1%)

           Piorou 3(10,7%) 2(7,1%) 1(10%) 6(9,1%)

GDS antes 1,6±1,25 1,3±1,02 1,2±0,41 1,4±1,07 0,613

GDS depois 1,7±1,11 1,3±1,11 1,4±0,73 1,4±1,06 0,428

GDS mudança 0,125

           Manteve 16(76,2%) 16(66,7%) 4(44,4%) 36(66,7%)  

           Melhorou 4(19,1%) 5(20,8%) 5(55,6%) 14(25,9%)  

           Piorou 1(4,8%) 3(12,5%) 0(0%) 4(7,4%)

Total 21(38,9%) 24(44,4%) 9(16,7%) 54(100%)

*Kruskal-Wallis - Teste Exato de Fisher usando os níveis diminuiu e manteve a atividade física.

Tabela 1 - Continuação.
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em longevos, a inatividade física tem consequências mais 
alarmantes (2), e o presente estudo chama atenção para a 
rapidez com que se instalam essas consequências.

Esain et al. (18) mostraram que três meses sem exercício 
físico levaram a um declínio na função física, saúde men-
tal e qualidade de vida em idosos fisicamente ativos. Essas 
consequências adversas podem ser ainda maiores em indi-
víduos mais velhos que são sedentários ou em más condi-
ções de saúde (19). Em comparação, pode-se afirmar que 
os nonagenários e centenários do presente estudo apre-
sentavam uma condição basal de facilidades em atividades 
funcionais, isto é, uma percepção de desempenho nessas 
atividades já comprometida, como uma média em torno 
de 70% de facilidade, ou 30% de declínio (70,9±24,73%).

Essas condições de facilidade em atividades funcionais 
mais baixas também já foram identificadas em outro estu-
do que associou a situação com a idade cronológica. No 
estudo citado, 61,9% dos idosos foram classificados como 
independentes nas atividades básicas, e 82,5%, como de-
pendentes nas atividades instrumentais (20).  Outro estudo 
que comparou a funcionalidade entre idosos jovens e lon-
gevos corrobora com o estudo anterior, em que o aumento 
da idade determinou maior comprometimento da funcio-
nalidade, principalmente para as instrumentais (21).

Manter a capacidade funcional e lidar com as limita-
ções funcionais pelo maior tempo possível são os prin-
cipais desafios dos cuidados de saúde para uma vida in-
dependente em idosos. Assim, embora as restrições do 
Covid-19 visem protegê-los, esse distanciamento social e 
físico também pode impactar negativamente a saúde fí-
sica e mental dos idosos (16,19). O presente estudo traz 
informações que sugerem a importância de intervenções 
precoces para prevenir o declínio gerado por condições, 
como síndrome da imobilidade, sedentarismo, ou, ainda, 
hipomobilidade. A capacidade física pode ser mantida 
por meio de estímulos físicos e de AF adaptada. É sabi-
do que a AF é fundamental para a saúde e o bem-estar 
das pessoas com mais de 85 anos (22). Assim, combater 
o desuso do músculo esquelético é essencial no período 
pandêmico de Covid-19.

Kis et al (23) mostraram que mesmo um treinamento 
físico em casa minimamente supervisionado pode ser uma 
opção de exercício seguro, eficaz e de baixo custo para 
aumentar a força muscular da parte inferior do corpo em 
indivíduos longevos, com uma variedade de condições de 
saúde (23). Na presente análise, atividades que exigem de-
sempenho de membros inferiores, como a transferência e 
o levantar-se da cadeira, por exemplo, mudaram significa-
tivamente com o isolamento social. Em outro estudo, uma 
intervenção multicomponente combinando exercícios de 
resistência (para gerar força muscular em altas velocidades) 
com exercícios de retreinamento de equilíbrio e marcha, 
com duração de 12 semanas, melhorou com segurança vá-
rios indicadores de capacidade física e massa muscular en-
tre pessoas frágeis que vivem em instituições (idade média 
de 92 anos) e, inclusive, reduziu o risco de quedas (9).

Embora significativos estatisticamente, os resultados 
precisam ser analisados com suas limitações. O tempo de 
acompanhamento ainda é curto e não apresenta conside-
rações conclusivas, e o efeito a longo prazo do isolamento 
social pode ser dependente de intervenções ambientais que 
exigirão maior controle de variáveis de confusão. Outro 
viés é a avaliação remota, que não permitiu visualizar os 
participantes realizando as atividades questionadas, porém, 
sempre que possível, as respostas foram confirmadas com 
o acompanhante que estava presente na maioria das entre-
vistas. Todavia, a avaliação remota é uma realidade adap-
tada à situação da pandemia da Covid e uma opção neces-
sária para manter os estudos longitudinais em andamento.

CONCLUSÃO

Foi observada uma diminuição dos longevos pratican-
tes de AF durante a pandemia em uma amostra na qual sua 
prática já não era frequente em grande parte, além disso, 
com baixo percentual de facilidade em atividades funcio-
nais. De forma interessante, a instalação de alterações na 
facilidade em atividades funcionais foi relativamente rápi-
da, o que sugere que intervenções precoces são necessárias. 
Além disso, o isolamento social pareceu ser um determi-
nante ambiental que atuou como barreira para a prática de 
AF dos longevos; já a participação do acompanhante foi 
um facilitador para um ambiente mais enriquecedor, esti-
mulante e protetivo a fim de manter as habilidades fun-
cionais no período investigado. Novos estudos podem 
acompanhar os efeitos a longo prazo do isolamento social 
sobre a prática de AF e identificar barreiras e facilitadores 
determinantes a longo prazo.
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Evolução temporal e fatores associados com a proporção de 
internações por condições sensíveis à Atenção Primária à Saúde  

em Santa Catarina, no período de 2000 a 2018

Luiz Antonio Pedrini Tachini1, Flavio Ricardo Liberali Magajewski2

RESUMO

Introdução: As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAPS) são utilizadas como indicadores da qualidade de 
assistência à saúde. Referem-se a um grupo de problemas de saúde dos quais, com a ação efetiva da atenção primária, atendimento 
oportuno e apropriado, seria resolvido ou controlado, levando à redução do risco de hospitalizações. Por conseguinte, o objetivo do 
estudo é avaliar a tendência temporal e os fatores associados às ICSAPS em Santa Catarina no período de 2000 a 2018. Métodos: 
Estudo ecológico de séries utilizando dados secundários de domínio público. Extração e tabulação foram realizadas com o auxílio 
do DATASUS e do TABWin. A análise temporal das séries foi através do cálculo da variação média anual, resultante da regressão 
linear dos valores das séries (&#946;), coeficiente de determinação (R2), valor de Spearman e valor de p (estatisticamente significa-
tivo se p < 0,05). Resultados: Observou-se uma redução substancial na proporção de ICSAPS quanto ao total das internações em 
SC, variando de 27,29% em 2000 para 18,23% em 2018, um decréscimo de 33,19%. Redução mais expressiva no sexo masculino e 
em praticamente todas as macrorregiões. Os extremos de idade apresentaram maiores índices de ICSAPS, relacionados a doenças 
infectocontagiosas e crônicas não transmissíveis. Não houve significância estatística (p=0,390) com a cobertura das ESF. Conclusão: 
Analisando o comportamento das ICSAPS no período, sugere-se que é um indicador confiável para o monitoramento longitudinal da 
resolutividade da APS em aglomerados amplos, como um estado ou região de saúde. Sua análise mais detalhada pode sugerir ações 
de melhoria na Atenção Primária.

UNITERMOS: Indicadores de qualidade em assistência à saúde, Atenção Primária à Saúde, Serviços básicos de saúde, Hospitalização.

ABSTRACT

Introduction: Hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions (ACSC) have served as an indicator of  health care quality. They refer to a 
group of  health problems that, with effective primary care action, and timely, appropriate care, would be resolved or controlled, leading to risk reduction 
of  hospitalizations. Therefore, this study aims to evaluate the temporal trend and factors associated with ACSC hospitalizations in Santa Catarina 
from 2000 to 2018. Methods: Ecological time-series study using public domain secondary data. Extraction and tabulation occurred with the help of  
DATASUS and TABWin. The temporal analysis of  the series was by calculating the average annual change resulting from the linear regression of  
the values of  the series (&#946;), coefficient of  determination (R2), Spearman value, and p-value (statistically significant if  p < 0.05). Results: 
It was found a substantial reduction in the proportion of  HCSPC as to total hospitalizations in SC, ranging from 27.29% in 2000 to 18.23% in 
2018, a decrease of  33.19%. A more expressive reduction in males and also in virtually all macro-regions. The extremes of  age showed higher rates 
of  ACSC hospitalizations, related to infectious and chronic non-communicable diseases. There was no statistical significance (p=0.390) with Family 
Health Strategies (Programa de Saúde da Família [PSF]) coverage. Conclusion: Analyzing the behavior of  the ACSC hospitalizations in the period 

Temporal evolution and factors associated with the proportion of  hospitalizations for ambulatory 
care sensitive conditions in Santa Catarina in the period from 2000 to 2018
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INTRODUÇÃO

A saúde pública sempre se mostrou como uma das 
principais preocupações dos brasileiros e um dos maiores 
desafios dos governantes, especialmente após a garantia da 
saúde ser incluída como direito constitucional em 1988 (1). 
O aperfeiçoamento da gestão e a ampliação do financia-
mento permanecem como as maiores dificuldades a serem 
enfrentadas para concretizar a “saúde como direito de to-
dos e dever do Estado” (2). 

No contexto da organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em 1994 surgiu o Programa Saúde da Família (PSF), 
com a finalidade de reestruturar o antigo sistema assistencial 
de saúde e reorganizar um modelo de atenção orientado pelos 
princípios da Atenção Primária à Saúde (APS) (3).

A Atenção Primária representa o primeiro nível de aten-
ção e a porta de entrada para a população ao sistema de 
saúde brasileiro (4).  A sua capilaridade garante ao cidadão 
uma atenção integral e a abordagem das condições clínicas 
mais comuns apresentadas pelos indivíduos e comunidades 
com serviços de prevenção, reabilitação e cura (5).

A APS deve coordenar o cuidado da população sob sua 
responsabilidade e estabelecer a melhor estratégia para o 
acesso aos serviços de saúde eventualmente necessários 
para atender às necessidades de saúde no contexto de aten-
ção centrada na família e na comunidade, buscando supe-
rar as desigualdades de acesso com a oferta equitativa de 
ações e serviços (4).

Apesar das inúmeras dificuldades políticas, sociais e 
econômicas enfrentadas pelo Brasil na transição do sé-
culo passado, neste período ocorreu um aumento da co-
bertura das Estratégias Saúde da Família (ESF) em todas 
as regiões do país e ampliação do número de integrantes 
das equipes multidisciplinares (6). Contudo, apesar das 
evidências acumuladas em todo o mundo quanto à eficá-
cia e qualidade desse tipo de atendimento e sua associa-
ção com ganhos em bem-estar da população atendida, a 
avaliação do desempenho dessa estratégia central para 
a organização do SUS no Brasil permanece como um 
desafio em razão das enormes diferenças regionais e dos 
muitos arranjos institucionais que se apresentam sob o 
mesmo rótulo no país (6).

O esforço de avaliar a eficiência e a eficácia da APS 
no mundo todo tem produzido algumas propostas inova-
doras na forma de indicadores de acesso à qualidade da 
saúde (7). Cita-se como um desses indicadores a proporção 
das internações por condições sensíveis à atenção primária 
(ICSAP) em relação ao total de internações hospitalares 

consumidas por uma determinada população, ou seja, um 
grupo de problemas de saúde que, com a ação efetiva da 
atenção primária, com atendimento oportuno e apropria-
do, seria resolvido ou controlado, levando à redução do 
risco de hospitalizações (8).

Esse instrumento ICSAP vem sendo bem conhecido 
internacionalmente como Ambulatory Care-Sensitive Condi-
tions (ACSC), utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos 
desde a década de 1990 (9). Entretanto, os resultados ten-
dem a diferir entre países por conta dos distintos sistemas 
de saúde e papéis da atenção primária (10).

Desde que o Ministério da Saúde elaborou uma lista das 
condições sensíveis à atenção primária (portaria do Minis-
tério da Saúde MS/GM no 221, de 17 de abril de 2008), tem 
sido possível desenvolver estudos avaliativos mais padro-
nizados sobre os níveis de atenção primária no contexto 
brasileiro, partindo-se do princípio de que elevados coefi-
cientes de ICSAP podem indicar problemas de acesso ou 
de efetividade do cuidado em saúde (7,11,12).

A análise da evolução das ICSAPS pode contribuir para 
estabelecer a qualidade do sistema de saúde, especialmente 
no nível primário, e pode evidenciar o impacto de medi-
das introduzidas no sistema de saúde, como as mudanças 
no modelo assistencial a partir da implantação da ESF e 
daquelas oriundas da ampliação do financiamento ou de 
melhorias na gestão (13).

Há uma lógica sugerindo que, de fato, teríamos um nú-
mero menor de internações se os problemas fossem abor-
dados e resolvidos logo na porta de entrada do SUS. É 
importante, portanto, fazer uma análise de tendência para 
comprovar esse raciocínio.

Estudo realizado por Pereira e Silva analisou dados de 
ICSAP em municípios com mais de 100 mil habitantes 
agregados por grandes regiões brasileiras, indicou maior 
prevalência para as pneumonias, para as doenças cardiovas-
culares (DCV) e a insuficiência cardíaca (IC). Os resultados 
obtidos foram semelhantes nas regiões estudadas (14).

Em um outro estudo, Brasil e Costa avaliaram a tendên-
cia das taxas de ICSAP em Florianópolis/SC, no período 
de 2001 a 2011. Verificou-se correlação entre ICSAP, in-
vestimento financeiro em saúde e a cobertura populacional 
pela ESF, com coeficiente da regressão de Poisson de 0,97, 
apontando para diminuição de 3% ao ano na taxa de IC-
SAP, aumento de três vezes na cobertura da ESF e de sete 
vezes nos investimentos financeiros per capita em saúde. Os 
resultados indicaram que o investimento financeiro e a ex-
pansão da ESF foram acompanhados por reduções impor-
tantes nas taxas de internações por ICSAP (15).

suggests that it is a reliable indicator for longitudinal monitoring of  Primary Health Care (PHC) resoluteness in broad clusters such as a state or health 
region. Further detailed analysis can suggest actions for improvement in Primary Care.

KEYWORDS: Health care quality indicators; primary health care; basic health services; hospitalization.
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Assumir este tema de pesquisa inclui a busca de respos-
tas a algumas questões relevantes: a qualidade do atendi-
mento oferecido pela APS pode estar relacionada ao seu 
desempenho como redutor de internações hospitalares 
por condições sensíveis à atenção primária? A cobertura da 
ESF tem relação com a queda das ICSAPS?

Por se tratar de um assunto integralmente ligado aos 
desafios da saúde pública, ao dia a dia dos profissionais de 
saúde e das comunidades que recebem atenção por esta 
estratégia de cuidado, o tema é relevante e justifica uma 
pesquisa mais detalhada a respeito da distribuição e evolu-
ção das ICSAPS em Santa Catarina. Para isso, o presente 
estudo terá como objetivo analisar a tendência temporal 
das internações por condições sensíveis à APS.

MÉTODOS

Neste estudo observacional do tipo ecológico, foi estu-
dada toda a população residente dos 295 municípios cata-
rinenses que esteve internada pelo SUS por alguma CSAP 
no período de 2000 a 2018.

Considerando que o SUS financia aproximadamente  
430.000 internações por ano em Santa Catarina, e que em 
torno de 25% delas ocorrem em decorrência da atenção ao 
trabalho de parto (as quais serão excluídas do estudo caso não 
apresentarem doenças relacionadas ao parto), foram analisa-
das cerca de 7.800.000 internações no período de estudo.

A coleta de dados foi feita por meio do levantamento de 
informações disponíveis em bases de dados do Departamen-
to de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (a 
partir do link http://datasus.saude.gov.br), e da Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES) de Santa Catarina. A seleção das ICSAPS 
foi efetuada com base na Lista Brasileira publicada pelo Mi-
nistério da Saúde (Portaria SAS/MS nº 221, de 17 de abril de 
2008), composta por 19 grupos de causas, com 74 diagnósti-
cos classificados de acordo com a décima Revisão da Classifi-
cação Internacional de Doenças – CID10.

A pesquisa da frequência das ICSAPS foi de acordo 
com os dados do Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH) e, para o cálculo da proporção das ICSAPS, o nú-
mero de internações hospitalares por diagnósticos classifi-
cáveis como CSAPS em cada ano e município catarinense 
foi utilizado como numerador, e o total das internações de 
residentes daquele município em cada ano utilizado como 
denominador. O resultado da divisão dessas duas frequên-
cias foi multiplicado por 100 para se obter a proporção 
percentual das ICSAPS em cada município no período de 
estudo. A extração e tabulação primária dos dados foram 
feitas com o auxílio do DATASUS e do TABWin.

A cobertura percentual da ESF foi obtida a partir de 
pesquisa ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde – CNES, disponível pelo link http://tabnet.datasus.
gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/equipesc.def. O nú-
mero de equipes de saúde da família existente no mês de 
dezembro de cada ano do período de pesquisa em cada 

município de Santa Catarina será dividido pela população 
do município (para cada 3500 habitantes), obtida a partir 
de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca – IBGE, disponibilizados pelo DATASUS a partir do 
link http://tabnet.datasus.gov.br/ cgi/deftohtm.exe?nova-
pop/cnv/popbr.def.

Os dados extraídos e tabulados foram analisados pelo 
Software SPSS versão 17.0, com análise temporal das sé-
ries produzidas a partir do cálculo da variação média anual, 
resultante da regressão linear dos valores das séries (β), do 
coeficiente de determinação (R2), do valor da correlação 
de Spearman e do valor de p. São considerados estatistica-
mente significativos os valores de p < 0,05.

Foram incluídos todos os pacientes residentes em qual-
quer município de Santa Catarina que foram internados 
pelo SUS tendo como causa uma CSAP no período de in-
teresse para o estudo. Serão excluídas do estudo: as interna-
ções de não residentes em Santa Catarina; as internações de 
longa duração referentes às apresentações subsequentes à 
primeira, para internações de longa permanência (cuidados 
paliativos e psiquiatria, principalmente), e as internações 
para atenção ao parto (CIDs O80-O84), por representa-
rem um desfecho natural da gestação e serem influenciadas 
pela taxa de fecundidade.

Por se tratar de um estudo do tipo ecológico, com coleta 
de informações em banco de dados de domínio público sem 
identificação dos dados de interesse e sem sujeitos de pes-
quisa, mas agregados populacionais de análise, este projeto 
não se enquadra nos termos de Resolução CNS 466/2012 
(Capítulo XIII, inciso 3) e 510/2016 (Art. 1º parágrafo úni-
co, incisos II a V) para apreciação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Unisul.

Os autores do presente estudo declaram não possuir 
conflitos de interesse. Os pesquisadores declaram, ainda, 
não ter recebido qualquer financiamento externo para a 
realização da pesquisa.

RESULTADOS

No período entre 2000 e 2018, foi analisado um to-
tal de 7.818.050 internações hospitalares financiadas 
pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, sendo 
que 1.690.100 internações (21,62%) foram classificadas 
como Internações por Condições Sensíveis à Atenção 
Primária (ICSAPS).

A Tabela 1 apresenta a proporção de ICSAPS segun-
do o sexo e o ano de internação, as medidas de tendência 
central (média), de correlação tempo-evento (Spearman), a 
variação média anual das taxas (Beta) e o valor de p (ANO-
VA) das séries de taxas de ICSAP em Santa Catarina no 
período de 2000 a 2018.

Como podemos observar, a proporção percentual de 
ICSAPS sobre o total de internações financiadas pelo 
SUS segundo sexo e o ano de internação em Santa Ca-
tarina apresentou forte tendência de redução no período 
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estudado. Tanto no sexo masculino como no feminino, os 
coeficientes de correlação tempo-evento foram fortíssi-
mos (Spearman -0,975 e -0,956, respectivamente) e com 
significância estatística (p=0,000). A variação média anual 
da proporção de ICSAP sobre o total de internações foi 
negativa e de quase uma ICSAP/100 internações/ano 
(Beta -0,965 e -0,957, respectivamente). Comparando as 
proporções de ICSAP masculinas e femininas no período, 
verificamos que a proporção de ICSAP/total de interna-
ções no sexo feminino, que era 19,89% menor do que a 
do sexo masculino no ano 2000, ficou 10,97% menor em 
2018, indicando melhoria relativa na atenção primária à 
saúde do sexo masculino no período. Considerando todas 
as internações, a proporção de ICSAP sobre o total das 
internações financiadas pelo SUS foi reduzida em 33,93% 
no período 2000-2018.

Na Tabela 2, podemos constatar que, no período estu-
dado, a faixa etária que proporcionalmente foi mais inter-
nada por condições sensíveis à atenção primária, levando 
em conta o nascimento até a adolescência, foi a dos meno-
res de 1 ano de idade. Entre os adultos, a faixa etária dos 
adultos jovens de 20 a 39 anos foi a que apresentou menor 
número de internações, enquanto o número mais expressi-
vo ocorreu entre os idosos maiores de 80 anos.

A proporção percentual de ICSAPS sobre o total de 
internações financiadas pelo SUS segundo o ano de inter-
nação e a faixa etária em Santa Catarina apresentou forte 
tendência de redução no período estudado, em especial 

ANEXO 1: Relação das Condições Sensíveis à Atenção Primária em Saúde

Fonte: Portaria SAS/MS nº221 de 17 de abri de 2008.

Diagnóstico CID 10 Códigos Selecionados

1. Doenças preveníveis por imunização e condições 
sensíveis

A37; A36; A33 a A35; B26; B06; B05; A95; B16; G00.0; A17.0 A19; A15.0 a A15.3; A16.0 
a A16.2, A15.4 a A15.9, A16.3 a A16.9, A17.1 a A17.9; A18; I00 a I02; A51 a A53; B50 a 
B54

2. Gastroenterites infecciosas e complicações E86; A00 a A09
3. Anemia D50
4. Deficiências nutricionais E40 a E46; E50 a E64
5. Infecções de ouvido, nariz e garganta H66; J00; J01; J02; J03; J06; J31
6. Pneumonias bacterianas J13; J14; J15.3, J15.4; J15.8, J15.9; J18.1
7. Asma J45, J46
8. Doenças pulmonares J20, J21; J40; J41; J42; J43; J47; J44;
9. Hipertensão I10; I11
10.  Angina I20
11.  Insuficiência cardíaca I50; J81
12.  Doenças cerebrovasculares I63 a I67; I69, G45 a G46

13.  Diabetes mellitus
E10.0, E10.1, E11.0, E11.1, E12.0, E12.1;E13.0, E13.1; E14.0, E14.1; E10.2 a E10.8, 
E11.2 a E11.8; E12.2 a E12.8;E13.2 a E13.8; E14.2 a E14.8; E10.9, E11.9; E12.9, E13.9; 
E14.9

14.  Epilepsias G40, G41
15.  Infecção no rim e trato urinário N10; N11; N12; N30; N34; N39.0
16.  Infecção da pele e tecido subcutâneo A46; L01; L02; L03; L04; L08
17.  Doença inflamatória órgãos pélvicos femininos N70; N71; N72; N73; N75; N76
18.  Úlcera gastrointestinal K25 a K28, K92.0, K92.1, K92.2
19.  Doenças relacionadas ao pré-natal e parto O23; A50; P35.

Tabela 1. Proporção (%) de ICSAPS sobre o total de internações financiadas 
pelo SUS segundo sexo e o ano de internação. Santa Catarina, 2000-2018.

Fonte: Datasus/SIH-SUS adaptado pelo autor.
Notas explicativas: Spearman = Valor da correlação tempo-evento; Beta = Variação média 
anual (%); p-valor = Valor de p (significativo se p<0,05).

Ano Masculino Feminino Total
2000 30,92 24,77 27,29
2001 30,27 24,50 26,87
2002 30,30 25,22 27,32
2003 29,44 24,17 26,39
2004 28,12 23,40 25,40
2005 26,85 22,41 24,29
2006 25,96 21,62 23,47
2007 25,83 21,12 23,12
2008 23,91 19,84 21,56
2009 22,12 19,48 20,64
2010 22,15 19,17 20,47
2011 20,50 18,24 19,24
2012 19,92 17,71 18,68
2013 19,54 17,34 18,29
2014 19,31 17,18 18,11
2015 19,15 17,33 18,12
2016 19,36 17,55 18,34
2017 19,49 17,76 18,52
2018 19,22 17,11 18,03
Média 23,49 20,21 21,62

Spearman -0,975** -0,956** 0,963**
Beta -0,965** -0,957** 0,963**

p-valor 0,00** 0,00** 0,00**
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Tabela 2. Proporção de ICSAPS (%) sobre o total de internações financiadas pelo SUS segundo a faixa etária e o ano de internação. Santa 
Catarina, 2000-2018.

Fonte: Datasus/SIH-SUS adaptado pelo autor.

Ano\FxEtária <1a 1-9a 10-19a 20-39a 40-59a 60-79a 80e+a Total
2000 23,92 29,66 13,52 11,59 29,29 51,83 59,77 27,29
2001 24,18 29,18 13,57 11,37 28,24 50,34 58,91 26,87
2002 30,72 34,19 14,39 11,42 27,08 49,12 56,63 27,32
2003 30,43 34,85 13,34 10,51 25,54 47,62 54,76 26,39
2004 30,94 32,50 12,83 10,20 24,05 46,76 54,55 25,40
2005 28,67 30,15 11,82 9,71 23,19 44,77 53,72 24,29
2006 28,57 30,58 11,30 9,05 21,92 43,31 52,64 23,47
2007 27,67 30,31 11,73 8,57 21,66 42,69 51,74 23,12
2008 24,86 29,99 11,29 8,53 19,85 39,50 47,29 21,56
2009 22,33 24,98 11,11 8,31 19,69 37,74 45,98 20,64
2010 22,81 26,65 10,98 7,94 19,25 36,59 44,66 20,47
2011 20,59 22,92 10,01 7,47 17,97 34,97 42,26 19,24
2012 23,05 23,44 10,24 7,48 16,85 32,81 42,54 18,68
2013 22,06 22,07 10,06 7,21 16,42 31,98 41,26 18,29
2014 21,49 22,79 10,33 7,27 16,09 30,93 41,20 18,11
2015 20,22 22,37 11,01 7,66 15,95 30,44 40,63 18,12
2016 20,08 22,99 11,14 7,79 16,62 29,87 40,04 18,34
2017 20,66 22,92 11,79 8,09 16,65 29,68 39,44 18,52
2018 21,56 23,05 11,39 7,56 16,09 28,59 38,72 18,03
Média 24,48 27,63 11,69 8,80 20,19 38,02 46,44 21,62
Spearman 0,816** 0,800** 0,668** 0,863** 0,960** -1,00** 0,998** 0,963**
Beta -0,756 -0,867 -0,743 -0,899 -0,958 -0,990 -0,979 0,963**
p-valor 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

Tabela 3. Proporção de ICSAPS (% sobre o total das internações) segundo a causa e o ano de internação. Santa Catarina, 2000-2018.

Fonte: DATASUS/SIH-SUS adaptado pelo autor.
1. Doenças preveníveis p/imuniz/condições sensíveis; 2. Gastroenterites Infecciosas e complicações; 3. Anemia; 4. Deficiências nutricionais; 5. Infecções de ouvido, nariz e garganta; 6. Pneu-
monias bacterianas; 7. Asma; 8. Doenças pulmonares; 9. Hipertensão; 10. Angina; 11. Insuficiência cardíaca; 12. Doenças cerebrovasculares; 13. Diabetes mellitus; 14. Epilepsias; 15. Infecção 
no rim e trato urinário; 16. Infecção da pele e tecido subcutâneo; 17. Doença Inflamatória órgãos pélvicos femininos; 18. Úlcera gastrointestinal; 19. Doenças relacionadas ao pré-natal e parto

Ano 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Total

2000 0,09 4,30 0,02 0,26 0,11 0,81 2,17 6,09 1,07 0,82 3,67 2,03 1,23 0,62 1,93 0,34 0,36 1,20 0,15 27,29
2001 0,11 4,27 0,01 0,27 0,10 0,76 2,00 5,79 1,03 0,95 3,64 2,04 1,29 0,62 2,05 0,33 0,31 1,16 0,14 26,87
2002 0,14 4,66 0,06 0,28 0,06 1,37 1,85 5,36 1,16 1,19 3,50 1,66 1,32 0,65 2,18 0,32 0,32 1,09 0,16 27,32
2003 0,14 4,06 0,09 0,32 0,05 1,74 1,75 4,73 1,12 1,30 3,59 1,80 1,21 0,59 1,99 0,52 0,31 0,95 0,14 26,39
2004 0,11 3,57 0,09 0,31 0,07 1,61 1,60 4,42 1,04 1,47 3,45 1,92 1,17 0,60 2,03 0,50 0,39 0,90 0,14 25,40
2005 0,11 3,27 0,09 0,30 0,06 1,51 1,43 4,01 0,88 1,59 3,46 1,92 1,19 0,55 1,98 0,50 0,39 0,90 0,14 24,29
2006 0,12 3,33 0,10 0,26 0,07 1,53 1,33 3,90 0,71 1,58 3,33 1,83 1,16 0,54 1,82 0,52 0,37 0,80 0,16 23,47
2007 0,11 2,75 0,10 0,25 0,08 1,76 1,40 3,82 0,68 1,72 3,32 1,93 1,08 0,51 1,78 0,61 0,31 0,72 0,18 23,12
2008 0,17 2,91 0,10 0,24 0,19 1,45 1,17 3,25 0,55 1,39 3,22 1,97 1,26 0,54 2,02 0,29 0,25 0,34 0,24 21,56
2009 0,18 2,33 0,06 0,28 0,19 1,69 1,06 2,94 0,43 1,42 3,13 1,96 1,20 0,53 2,04 0,43 0,22 0,32 0,20 20,64
2010 0,16 2,46 0,06 0,27 0,18 1,53 0,95 2,80 0,40 1,52 3,11 1,95 1,16 0,48 2,00 0,62 0,23 0,29 0,28 20,47
2011 0,18 1,88 0,06 0,29 0,22 1,31 0,72 2,81 0,35 1,55 2,97 1,88 1,12 0,45 1,94 0,70 0,22 0,28 0,29 19,24
2012 0,20 1,97 0,06 0,27 0,19 1,50 0,61 2,45 0,32 1,55 2,64 1,97 1,05 0,41 1,99 0,69 0,20 0,29 0,32 18,68
2013 0,20 1,55 0,08 0,28 0,16 1,70 0,52 2,48 0,31 1,57 2,61 1,97 1,01 0,38 2,01 0,64 0,17 0,29 0,35 18,29
2014 0,22 1,70 0,06 0,29 0,18 1,80 0,51 2,20 0,35 1,53 2,32 2,03 0,94 0,39 2,18 0,60 0,19 0,28 0,36 18,11
2015 0,23 1,57 0,07 0,27 0,22 1,65 0,54 2,13 0,39 1,42 2,24 2,00 0,99 0,40 2,44 0,63 0,17 0,33 0,42 18,12
2016 0,23 1,73 0,07 0,33 0,23 1,90 0,50 2,03 0,42 1,43 2,20 1,97 1,00 0,42 2,26 0,68 0,18 0,34 0,43 18,34
2017 0,22 1,60 0,08 0,32 0,30 1,82 0,54 2,07 0,43 1,41 2,13 2,04 0,95 0,39 2,43 0,78 0,18 0,38 0,47 18,52
2018 0,24 1,50 0,08 0,29 0,30 1,82 0,56 1,98 0,45 1,35 1,93 1,99 0,93 0,38 2,38 0,82 0,19 0,37 0,46 18,03
Média 0,17 2,65 0,07 0,28 0,16 1,55 1,09 3,37 0,62 1,41 2,93 1,94 1,11 0,49 2,09 0,56 0,26 0,58 0,27 21,62

Spearman 0,926 -0,961 0,033 0,321 0,835 0,670 -0,953 -0,995 -0,793 0,256 -0,996 0,363 -0,902 -0,946 0,528 0,821 -0,861 -0,726 0,946 -
Beta 0,941 -0,959 0,216 0,274 0,875 0,683 -0,969 -0,964 -0,877 0,479 -0,972 0,418 -0,895 -0,959 0,629 0,836 -0,865 -0,877 0,957 -

P valor 00,00 00,00 0,892 0,180 00,00 00,02 00,00 00,00 00,00 0,290 00,00 0,126 00,00 00,00 0,02 00,00 00,00 00,00 00,00 -
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para as faixas etárias mais elevadas. As faixas etárias dos 40 
aos 59 anos, 60 aos 79 anos e mais de 80 anos apresenta-
ram coeficientes de correlação tempo-evento fortíssimos 
(Spearman -0,960; -1,00 e -0,998, respectivamente), nega-
tivos e com significância estatística (p=0,000). A variação 
média anual da proporção de ICSAP sobre o total de inter-
nações nessas mesmas faixas etárias foi negativa e de quase 
uma ICSAP/100 internações/ano (Beta -0,958, -0,990 e 
-0,979, respectivamente). Quanto às menores faixas etárias, 
foi também verificada forte tendência de redução, porém 
menos expressiva na faixa etária dos 10 aos 19 anos (Spear-

man -0,668) e com significância estatística (p=0,02).
Em relação à Tabela 3, a proporção percentual de IC-

SAPS para cada 100 internações financiadas pelo SUS no es-
tado de Santa Catarina apresentou tendência de redução no 
período estudado em nove dos 19 CIDs presentes na Lista 
Brasileira das ICSAPS, conforme o MS. A tendência de que-
da mostrou-se mais notória entre as gastroenterites infeccio-
sas e suas complicações, asma, doenças pulmonares, insufi-
ciência cardíaca, diabetes mellitus e epilepsias. Os coeficientes 
de correlação tempo-evento foram fortíssimos (Spearman 
-0,961; -0,953; -0,995; -0,996; -0,902 e -0,946, respectiva-
mente) e com significância estatística (p=0,000). Além disso, 
a variação média anual da proporção de ICSAP avaliada foi 
negativa e de praticamente uma ICSAP/100 internações/
ano, de acordo com os respectivos valores de Beta.

Por outro lado, a proporção percentual de ICSAPS 
apresentou tendência de crescimento nos demais 10 CIDs, 
sendo mais acentuada para as doenças sensíveis por imu-
nização, infecções de ouvido/nariz/garganta, pneumonias 
bacterianas, infecção de pele e tecido subcutâneo e doenças 
relacionadas ao pré-natal/parto. Os coeficientes de corre-
lação tempo-evento (Spearman 0,926; 0,835; 0,670; 0,821; 
e 0,946, respectivamente) e com significância estatística 
(p=0,000, exceto pneumonias bacterianas, onde p=0,020). 
A variação média anual destas foi positiva, portanto, no 
período avaliado houve o acréscimo aproximado de uma 

Tabela 4. Proporção de ICSAPS segundo a macrorregião do estado de SC e o ano de internação. Santa Catarina, 2000-2018.

Ano Grande 
Oeste Meio Oeste Vale Itajaí Foz Itajaí Grande 

Fpolis Sul Nordeste Planalto 
Norte Serra Cat Total

2000 32,68 32,01 30,53 29,97 13,96 32,67 20,72 30,34 30,71 27,29
2001 32,51 31,96 29,74 27,55 13,48 31,81 19,57 30,11 32,45 26,87
2002 33,35 34,09 29,82 24,68 14,28 33,05 17,89 30,19 34,04 27,32
2003 30,83 35,10 29,21 23,57 14,01 33,12 17,35 29,96 33,56 26,39
2004 29,15 31,44 28,86 21,46 14,25 31,97 17,06 30,50 33,24 25,40
2005 29,33 31,34 26,90 20,12 13,90 30,05 17,60 29,46 30,16 24,29
2006 28,71 30,81 25,17 17,73 13,41 28,81 16,55 29,08 30,29 23,47
2007 28,61 30,96 24,17 17,72 13,58 27,69 16,65 29,18 28,31 23,12
2008 27,20 26,39 22,99 16,12 12,82 25,95 15,12 27,64 25,96 21,56
2009 25,68 25,34 22,45 16,12 14,11 24,24 14,09 26,24 22,98 20,64
2010 24,60 25,72 22,21 15,00 13,55 25,09 14,11 24,63 24,10 20,47
2011 22,37 22,82 20,38 15,45 12,95 24,33 13,67 21,57 24,95 19,24
2012 20,39 22,73 19,83 15,02 12,62 23,73 13,65 21,46 23,48 18,68
2013 19,66 21,90 19,19 14,00 12,32 23,99 13,92 20,87 21,87 18,29
2014 19,79 21,69 17,50 14,05 13,36 23,73 12,79 20,49 22,44 18,11
2015 20,96 21,48 16,44 13,73 13,50 23,06 13,35 20,70 24,00 18,12
2016 21,45 21,47 16,62 13,88 13,47 23,85 13,71 20,12 24,76 18,34
2017 22,11 20,54 16,63 15,82 13,44 25,05 13,45 20,33 24,72 18,52
2018 20,90 19,02 16,79 13,80 13,81 24,02 14,42 19,31 22,69 18,03
Media 25,46 26,39 22,61 17,91 13,52 27,07 15,32 25,33 27,01 21,62

Spearman 0,911** 0,981** 0,981** 0,937** -0,498* 0,874** -0,875** 0,975** -0,828** 0,963**
Beta -0,943 -0,954 -0,986 -0,891 -0,443 -0,905 -0,901 -0,954 -0,866 0,963**

P valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

Fonte: Datasus/SIH-SUS adaptado pelo autor.

Tabela 5. Resultado da correlação linear simples (Spearman) das 
médias das variáveis selecionadas (preditores) com a média da 
proporção de ICSAPS nos municípios (N = 295). Santa Catarina, 
2015-2018.

Fonte: IBGE, DATASUS (CNES, SIH) adaptados pelo autor.

Preditores \ Coeficientes Média Spearman p-valor
População 23564,74 -0,114 0,243

Existência de hospital - -0,333 0,000*

Proporção ESF / 3500 hab 0,90 -0,073 0,390

Internações / 1.000 hab. 67,38 0,606 0,000*

Médicos / 10.000 hab. 13,82 -0,190 0,056
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ICSAP/100 internações/ano para cada grupo dessas doen-
ças avaliadas. Os coeficientes vistos nas doenças sensíveis 
por imunização foram positivos e fortíssimos, com uma 
taxa de incremento anual de 0,066, mostrando que o com-
portamento ainda fala a favor de alta. Comparando essas 
proporções, as taxas mais elevadas de ICSAPS podem ter 
associação com uma carência da cobertura do acesso à 
saúde por parte da população, ou baixa resolutividade da 
atenção primária. 

Como podemos notar na Tabela 4, a proporção percen-
tual de ICSAPS sobre o total de internações financiadas 
pelo SUS de acordo com as macrorregiões do estado de 
Santa Catarina demonstrou tendência de redução no pe-
ríodo estudado em praticamente todas as macrorregiões. A 
tendência de queda foi expressivamente mais observada no 
Grande Oeste, Meio Oeste, Vale do Itajaí, Foz do Itajaí e 
Planalto Norte catarinense. Nessas regiões, os coeficientes 
de correlação tempo-evento foram fortíssimos (Spearman 
-0,911; -0,981; -0,981; -0,937 e -0,975, respectivamente), 
todos com significância estatística (p=0,000). A variação 
média anual da proporção de ICSAP sobre o total de in-
ternações correlacionadas com essas macrorregiões foi 
negativa e de praticamente uma ICSAP/100 internações/
ano (Beta -0,934; -0,954; -0,986; -0,891 e -0,954, respecti-
vamente). A macrorregião do Grande Oeste apresentou a 
maior proporção de ICSAP/100 internações por macror-
região no ano de 2000, com valor 234% maior em relação 
à observada na Grande Florianópolis, a macrorregião com 
a menor proporção nesse mesmo ano. No ano de 2018, 
essa porcentagem se reduziu a 154%, indicando melhoria 
na atenção básica na região do Grande Oeste catarinense, e 
uma certa estabilidade das proporções de ICSAP na região 
da capital. A região do Vale do Itajaí foi a que apresentou a 
maior variação média anual (Beta -0,986) entre as macror-
regiões, e a da Grande Florianópolis a menor (Beta -0,443), 
todas com significância estatística (p entre 0,000 e 0,03).

A Tabela 5 apresenta a correlação entre as taxas médias 
de ICSAPS nos municípios catarinenses no período 2015-
2018 em relação à média populacional em cada um deles, a 
presença de hospital, a cobertura média de ESF, o total de 
internações para cada 1.000 habitantes e o número de mé-
dicos que atendem pelo SUS para cada 10.000 habitantes 
em cada um dos municípios de Santa Catarina. Os municí-
pios com hospital em funcionamento mostraram tendên-
cia de queda nas taxas de ICSAPS no período estudado. 
O coeficiente de correlação tempo-evento foi médio-forte 
(Spearman -0,333) e com significância estatística (p=0,000). 
Quanto à variável média populacional (porte) dos municí-
pios, não houve significância estatística (p=0,243), indican-
do que o porte populacional dos municípios não se cor-
relacionou significativamente com o aumento ou redução 
das taxas das ICSAPS. O mesmo ocorreu em relação à pro-
porção ESF/3500 hab., a qual não apresentou significância 
estatística (p=0,390). Por outro lado, o número de interna-
ções para cada 1000 habitantes apresentou uma correlação 
forte e positiva (Spearman = 0,606) e significância estatís-

tica (p=0,000), evidenciando que a proporção de ICSAPS 
apresentou uma tendência de crescimento de acordo com 
o aumento das internações hospitalares em geral.

DISCUSSÃO

O presente estudo analisou os dados de 7.818.050 in-
ternações hospitalares financiadas pelo Sistema Único de 
Saúde no período 2000-2018 em Santa Catarina, sendo que 
1.690.100 (21,6%) foram classificadas como CSAPS. Nos 
18 anos da série histórica estudada, foi observada uma re-
dução substancial na proporção de ICSAPS, que variaram 
de 27,29% em 2000 para 18,23% em 2018, um decréscimo 
de 33,19%. Essa queda ocorreu em praticamente todas as 
macrorregiões do estado catarinense, e pode estar relacio-
nada com a melhoria do acesso e da qualificação da atenção 
primária em saúde no período.

A tendência de redução encontrada foi semelhante à 
descrita para o Brasil e outros estados (16,17). Porém, não 
foi linear em todos os grupos de agravos, distribuiu-se de-
sigualmente segundo as diferentes faixas etárias avaliadas, e 
também entre os sexos. A presença de hospital no municí-
pio foi correlacionada a uma discreta redução das taxas de 
ICSAPS na população residente, enquanto que o aumento 
da cobertura das Estratégias de Saúde da Família no estado 
de Santa Catarina não apresentou correlação significativa, 
ao contrário de outros estudos realizados no Sul e Sudeste 
do Brasil (15).

Quanto à distribuição por sexo, as proporções de IC-
SAPS foram sempre maiores no sexo masculino, mas apre-
sentaram tendência de redução nas taxas em ambos os se-
xos, em consonância com outros estudos (16). Entretanto, 
houve uma queda proporcionalmente mais expressiva en-
tre os homens. O acesso aos serviços de saúde e/ou a me-
lhoria da qualidade da atenção à saúde dos homens pode 
ser uma explicação possível para este resultado geral, mas 
indica, também, um aumento da eficácia da atenção ambu-
latorial aos homens no decorrer dos 18 anos de estudo. No 
ano de 2009 foi instituída a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que pode ter con-
tribuído para mobilizar o sistema de saúde para o controle 
mais efetivo dos fatores de risco para agravos mais preva-
lentes na população masculina, e facilitado o acesso à saúde 
pelo sexo masculino (18). Em um estudo que observou o 
panorama das ICSAPS de 2000 a 2014 no Espírito Santo, 
não foi constatada diferença entre os sexos (19).

Concordando com outros estudos brasileiros, as IC-
SAPS em Santa Catarina se concentraram nas faixas etá-
rias da infância (menores que 9 anos de idade) e entre os 
idosos (faixas etárias superiores aos 60 anos) (20). Quando 
comparamos a evolução temporal das taxas de ICSAPS nas 
faixas etárias da infância, não houve redução significativa 
das proporções de ICSAPS, resultado corroborado por 
estudos realizados no estado de Pernambuco em 10 anos 
estudados, e em outro estudo recente feito no Distrito Fe-
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deral (21). Quanto aos idosos, no estado do Rio de Janeiro, 
também houve concentração das ICSAPS nas faixas etá-
rias mais altas, com uma importante redução no período 
de 2000 a 2010 (22), o que foi corroborado pelo presente 
estudo. O maior número de ICSAPS entre idosos se deve 
à maior incidência de doenças crônicas e comorbidades 
associadas nesta faixa etária, apesar da APS estar melhor 
organizada para controlar o perfil de morbidade das doen-
ças e agravos não transmissíveis (DANTs). Por outro lado, 
na infância, a maior vulnerabilidade a agressores ambien-
tais aumenta a ocorrência de doenças infectocontagiosas 
como as gastroenterites, pneumonias e outras doenças que 
poderiam ter sido prevenidas por imunizações ou com o 
diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

Quanto aos grupos de causas que levaram às ICSAPS, 
as doenças crônicas não transmissíveis se destacaram pela 
sua prevalência, sendo a insuficiência cardíaca, doenças 
pulmonares e as doenças cerebrovasculares os principais 
motivos de internação observados nesse subgrupo. Ou-
tro grupo que apresentou significância foi o das doenças 
infecciosas, com destaque especial para as gastroenterites 
infecciosas, pois demonstraram, inicialmente, altas taxas de 
ICSAPS; contudo, com o decorrer da série histórica, houve 
uma progressiva tendência de queda, exceto em relação às 
infecções do rim, as quais mostraram aumento. A análise 
do perfil das ICSAPS por grupos de causa, de certa forma, 
expressou o prolongado e singular processo de transição 
epidemiológica que vem ocorrendo no nosso país, com a 
manutenção, em padrões preocupantes, dos agravos infec-
tocontagiosos, ao mesmo tempo em que emergiram e pre-
dominaram os agravos de origem crônica não transmissível 
(23). As condições sociais adversas por parte significativa 
da população podem explicar esta realidade dual, ao mes-
mo tempo em que as intervenções públicas para a redução 
das desigualdades de acesso ao saneamento básico, habi-
tação, educação, alimentação saudável, emprego e renda, 
mais do que a atuação dos serviços de saúde, podem pro-
duzir as mudanças necessárias neste cenário.

Ainda no que se refere às causas mais prevalentes de 
ICSAPS, é importante salientar que, embora as proporções 
médias das ICSAPS por insuficiência cardíaca foram altas, 
houve tendência de redução das mesmas ao longo do tem-
po no estado de SC, da mesma forma que as proporções 
para asma, epilepsias e hipertensão arterial. Em outros es-
tudos, em especial no de Alfradique, a maior cobertura da 
Estratégia de Saúde da Família foi apontada como possível 
explicação para as tendências de redução das ICSAPS (7). 
A verdade é que a cobertura da APS, ao incluir a melhoria 
do acesso a outros insumos e serviços, tais como os de 
diagnóstico e tratamento, caso da distribuição gratuita de 
medicamentos para essas condições clínicas, ganha a di-
mensão de resolutividade mensurada por este indicador 
(15,17). Assim, não é qualquer ESF que pode produzir im-
pacto na proporção e no perfil das ICSAPS, mas aquela 
que assegura atenção integral e equânime a toda a popula-
ção sob sua responsabilidade.

Em contrapartida, as doenças preveníveis por imuni-
zações, deficiências nutricionais e pneumonias bacterianas 
não demonstraram tendência de redução em Santa Catari-
na. Considerando-se o sucesso dos programas vacinais na 
infância nas últimas duas décadas, a tendência de aumento 
das internações hospitalares devido às doenças que pode-
riam ser preveníveis por imunizações é preocupante e me-
rece reflexão. Um estudo que analisou as grandes regiões 
do país observou um índice muito baixo de ICSAPS por 
esse agravo de saúde na Região Sul, enquanto taxas mais 
elevadas foram encontradas na Região Nordeste (24). A 
evolução do Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi 
associada a melhoras dessas taxas, porém nos últimos anos 
foram notórios os problemas de abastecimento de alguns 
imunobiológicos, assim como uma ampliação da resistên-
cia de grupos sociais à imunização, situação que ainda não 
foi totalmente superada.

Ao avaliar Santa Catarina e suas macrorregiões, verifi-
cou-se uma grande variação das proporções de ICSAPS 
entre elas. As maiores quedas dessa taxa ocorreram no 
Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí e no Meio Oeste, enquanto 
que a menor tendência de redução foi vista na região da 
Grande Florianópolis, onde as taxas já eram as menores 
do estado no início do período estudado. Historicamente, 
as grandes capitais costumam ter melhor arrecadação, con-
centrar equipamentos e serviços de referência e abrigar o 
maior número de profissionais de saúde (25). Além disso, 
ao fazer uma comparação entre a Serra Catarinense, uma 
das macrorregiões com as maiores taxas de ICSAPS, com o 
que foi observado em outro estudo ecológico a respeito do 
estado do Piauí e outros do nordeste brasileiro, sugere-se 
que os valores mais baixos do Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita, de escolaridade e índices maiores de mortalidade 
infantil são variáveis importantes para as taxas aumentadas 
nessas regiões (26). 

Os municípios catarinenses com menos de 100.000 ha-
bitantes demonstraram ter uma cobertura de ESF propor-
cionalmente maior que os de maior porte, enquanto que o 
número médio de médicos para cada 10 mil habitantes que 
atuam pelo SUS foi maior nas cidades de grande porte. A 
presença de hospital no município foi correlacionada com 
uma discreta redução nos índices de ICSAPS, o que vai 
de encontro à maioria dos estudos em âmbito nacional já 
publicados sobre o assunto. Um estudo realizado no su-
deste do Rio Grande do Sul, entretanto, indicou correlação 
semelhante à encontrada em SC, onde a presença de hospi-
tais se relacionou com uma pequena tendência de redução 
nas proporções de ICSAPS (27).

Neste estudo, a expansão da cobertura das Estratégias 
de Saúde da Família não apresentou correlação estatistica-
mente significativa com a redução verificada nas taxas de 
ICSAPS (Spearman = -0,073; p=0,390). Entretanto, vários 
artigos, como o de Macinko et al., Magán et al. e outro estu-
do realizado no estado de Goiás entre 2005 e 2015, encon-
traram forte correlação entre essas duas variáveis (17,28). 
Sob outra perspectiva, estudo realizado com dados de mais 
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de 5.000 municípios brasileiros não encontrou correlação 
entre o comportamento das ICSAPS e os percentuais de 
cobertura da ESF. A maioria dos estudos apontou a ex-
pansão das ESFs como um fator relevante para a redução 
das internações, mas sabe-se que existem diversos outros 
fatores associados, a exemplo da melhoria das condições 
socioeconômicas, aumento da proporção da população 
com ensino médio completo, avanços no índice de desen-
volvimento humano, redução de desigualdades, etc. (29).

Estudos de tipo ecológico não fazem inferências ao ní-
vel individual. As limitações desse tipo de estudo residem 
no uso de banco de dados secundários, os quais podem 
conter erros de digitação ou viés de subnotificação. Con-
tudo, a sua abrangência estadual, o volume considerável 
de internações estudadas e o longo período de análise ga-
rantem boa consistência aos resultados obtidos. Deve-se 
considerar também que a análise realizada teve abrangência 
apenas para internações do Sistema Único de Saúde, que 
correspondem a algo próximo de 70% do total de interna-
ções realizadas no estado no período de estudo (30).

Não é possível apontar um fator causal específico para 
explicar a tendência de redução das ICSAPS em um de-
terminado território, posto que inúmeros fatores dentro e 
fora do setor saúde se articulam para este resultado (28). 
Por esse motivo, o estudo realizado em Santa Catarina, até 
por ser de tipo ecológico, não cogita apontar uma causa 
para os resultados obtidos. Pode-se inferir, no entanto, que 
investimentos direcionados para a qualificação das ações da 
atenção primária em saúde são potencialmente fatores limi-
tadores de determinado perfil de internações, por serem, 
em variados graus, resolutivos em relação às CSAP.

 
CONCLUSÃO

No período de estudo (2000-2018), foi observada uma 
redução substancial na proporção de ICSAPS em relação 
ao total das internações em Santa Catarina, que variou de 
27,29% em 2000 para 18,23% em 2018, um decréscimo 
de 33,19%. Esta queda ocorreu em ambos os sexos, mas 
foi maior no sexo masculino, e em praticamente todas as 
macrorregiões do estado catarinense, resultado que pode 
estar relacionado com a melhoria do acesso e da qualidade 
da atenção primária em saúde no período, apesar da falta 
de significância estatística (p=0,390) quando correlaciona-
da com a cobertura da ESF nos municípios.

As faixas etárias com maiores índices de ICSAPS foram 
a dos menores de um ano e a das crianças entre um e nove 
anos de idade, tendo como causa, principalmente, as doen-
ças respiratórias e as infectocontagiosas. No outro extre-
mo de idade, os maiores de 80 anos também concentraram 
grande proporção de ICSAPS, especialmente as causadas 
por doenças crônicas não transmissíveis (insuficiência car-
díaca e doenças cerebrovasculares). A maior tendência de 
redução das ICSAPS entre as macrorregiões do estado foi 
encontrada no Vale do Itajaí.

Não houve correlação estatisticamente significativa en-
tre o aumento da cobertura de ESF e a redução da pro-
porção das ICSAPS. A existência de hospital no município 
se correlacionou fracamente e com significância estatística 
(p=0,00) com a redução das ICSAPS. Tanto o porte demo-
gráfico dos municípios quanto o número de médicos para 
cada 10.000 habitantes (p=0,056) não apresentaram signifi-
cância estatística (p=0,243), quando correlacionados com a 
proporção média das ICSAPS no período 2015-2018.

A análise do comportamento das ICSAPS no período 
estudado sugere que a mesma é um indicador confiável pra 
o monitoramento longitudinal da resolutividade da atenção 
primária em saúde em aglomerados amplos como um es-
tado ou região de saúde, e sua análise mais detalhada pode 
ser útil para indicar ações de melhoria na distribuição e fun-
cionamento da Atenção Primária.
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Prevalência de prematuridade e fatores associados em um 
município do sul do Brasil

Akemi Izumi1, Jefferson Traebert2, Eliane Traebert3

RESUMO

Introdução: O Brasil é o décimo país com maior prevalência de prematuridade no mundo. Assim, é necessário conhecer a prevalên-
cia no nível local. Objetivo: Estimar a prevalência de prematuridade e fatores associados em uma coorte de crianças no Sul de Santa 
Catarina. Métodos: Estudo transversal aninhado a um estudo de Coorte denominado Coorte Brasil Sul (n = 514), realizado no mu-
nicípio de Palhoça/SC. Foi feita análise bivariada com teste do qui-quadrado e p<0,05. A análise multivariada foi realizada com todas 
as variáveis com valores de p<0,25 por meio da Regressão de Poisson, sendo consideradas estatisticamente significativas aquelas com 
valor de p<0,05. Foi utilizada como medida de associação Razão de Prevalência com IC de 95%. Resultados: Estudo com população 
de 514 participantes. A prevalência de prematuridade foi de 11,7% (IC 95% 8,9; 14,5). A população amostral de prematuros foi descri-
ta como maioria do sexo masculino (52,9%) e de cor não branca (77,4%) provinda de mulheres multíparas (82,0%) e com realização 
de pré-natal regular (99,4%). Os resultados apontaram para maior ocorrência de doenças infecciosas durante a gravidez (58,3%). A 
análise bivariada verificou associação significativa entre prematuridade e presença de doenças infecciosas (p=0,027) e hipertensão 
(p= 0,042). Conclusão: A prevalência de prematuridade encontrada foi de 11,7%. A presença de doenças infecciosas e hipertensão 
apresentou-se como fatores associados de forma independente à prematuridade. 

UNITERMOS: Prematuridade, Fatores associados, Prevalência

ABSTRACT

Introduction: Brazil is the tenth country with the highest prevalence of  prematurity in the world. Thus, it is necessary to know the rate at the local level. 
Objective: To estimate the prevalence of  prematurity and associated factors in a cohort of  children in the South of  Santa Catarina. Methods: Cross-
sectional study nested within a cohort study named Coorte Brasil Sul (n = 514), conducted in the municipality of  Palhoça/SC. Bivariate analysis performed 
with a Chi-square test and p<0.05. The multivariate analysis was carried out with all variables with p-values <0.25 using Poisson Regression, and those 
with p-values <0.05 were considered statistically significant. The Prevalence Ratio with CI of  95% functioned as a measure of  association. Results: 
Study with a population of  514 participants. The prevalence of  prematurity was 11.7% (95% CI 8.9; 14.5). The sample population of  preterm infants 
was composed of  mostly male (52.9%) and non-white (77.4%), from multiparous women (82.0%), and with regular prenatal care (99.4%). The results 
portrayed a higher occurrence of  infectious diseases during pregnancy (58.3%). Bivariate analysis showed a significant association between prematurity, the 
presence of  infectious diseases (p=0.027), and hypertension (p= 0.042). Conclusion: The prevalence of  prematurity was 11.7%. Infectious diseases and 
hypertension were independently associated with prematurity.

KEYWORDS: Prematurity; associated factors;  prevalence

Prevalence of  the prematurity and associated factors in a town in southern Brazil
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INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde, um recém-
-nascido é considerado prematuro quando seu nascimento 
antecede 37 semanas de gestação (1). Em todo o mundo, 
estima-se que anualmente nasçam 15 milhões de prema-
turos, com uma tendência crescente nos países desenvol-
vidos como nos em desenvolvimento (1). Nos Estados 
Unidos, a prevalência de prematuridade varia entre 12 e 
13%, enquanto que no Brasil essa taxa é de 11,7% (2), dife-
renciando-se pela taxa de sobrevivência, muito maior nos 
países com maior aporte financeiro e recursos disponíveis 
(3,4). O Brasil encontra-se como o décimo país com maior 
prevalência de prematuridade no mundo, com aumento 
significativo desde o ano de 1990 (5). Em Santa Catarina, 
foi observado aumento nas taxas de prematuridade a partir 
de 2011 (taxa de 9,1% no ano de 2009 e de 10,6% no ano 
de 2011) (6).

A prematuridade é a principal causa de mortalidade em 
crianças abaixo dos 5 anos de idade (1,4). Cerca de um milhão 
de neonatos prematuros morrem devido às complicações du-
rante e após o parto, e os que sobrevivem carregam consigo 
algum tipo de comprometimento físico ou cognitivo (7).

Estima-se que a prematuridade esteja associada em 
47% de todas as mortes fetais (8). De 2011 a 2012, foram 
as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste as que tiveram as 
maiores taxas de óbitos prematuros, chegando a 60% em 
algumas localidades (9).

O perfil das gestantes relacionado à prematuridade é 
heterogêneo. Em países desenvolvidos como o Canadá, há 
uma maior intercorrência de desfechos prematuros em ex-
tremos de idade, principalmente nas adolescentes (10). 

No Brasil, fatores de risco associados à prematuridade 
tangem uma esfera multifatorial como intercorrências pe-
rigestacionais, nível de escolaridade materna e cor de pele 
(11). Tanto na Região Nordeste quanto na Região Sul, ve-
rifica-se prevalência de prematuridade tanto em afecções 
gestacionais como multiparidade, hipertensão e presença 
de infecções, quanto a condições sociodemográficas, como 
nível socioeconômico e realização de consultas pré-natais 
insuficientes durante a gestação (12,13). Observou-se, tam-
bém, associação positiva de prematuridade com utilização 
de álcool e tabagismo durante a gestação (14,15).

Portanto, todos esses fatores associados demonstra-
ram que a prematuridade não é um elemento isolado, mas 
engendrado por fatores biológicos, sociais e ambientais 
(1,2,8). Assim, aprofundar o conhecimento sobre a prema-
turidade é de essencial importância para o direcionamento 
de políticas públicas de saúde, as quais permitirão, a curto 
e a longo prazo, a adoção de medidas preventivas e inter-
vencionistas durante o período gestacional e pós-natal em 
conformidade com as singularidades de cada região. Desta 
forma, este estudo objetivou estimar a prevalência de pre-
maturidade e fatores associados em uma coorte de crianças 
no município de Palhoça/SC.

MÉTODOS

Estudo epidemiológico de delineamento transversal 
aninhado à Coorte Brasil Sul (16), conduzido pelo Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da 
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).

O estudo utilizou dados provenientes do estudo de 
Coorte denominada Coorte Brasil Sul, que coletou infor-
mações de crianças e suas famílias residentes no município 
de Palhoça/SC.

A população dessa Coorte foi composta por crian-
ças nascidas no ano de 2009, residentes em Palhoça/SC 
e matriculadas em escolas públicas e privadas no ano de 
2015. Portanto, as crianças estavam com seis anos de idade. 
Foram utilizados os seguintes parâmetros para cálculo da 
amostra: população de 1756 crianças (16); prevalência an-
tecipada de prematuridade desconhecida (P = 50%), nível 
de confiança de 95% e erro relativo de 4%, o que gerou 
uma amostra mínima de 448 crianças. Desse modo, todas 
as crianças inseridas no banco de dados da Coorte Brasil 
Sul, com todas as informações necessárias para o presente 
estudo, foram incluídas (n = 514). 

Os dados foram coletados pela equipe de pesquisadores 
da Coorte Brasil Sul (16), e pelos agentes comunitários de 
saúde devidamente capacitados. Foi realizada por meio de 
entrevistas presenciais com as mães das crianças de seis 
anos de idade, além da coleta das informações da carteira 
de saúde da criança. As entrevistas ocorreram em seus res-
pectivos domicílios no município de Palhoça/SC. 

A variável dependente foi a idade gestacional que cate-
gorizou os recém-nascidos em prematuros (abaixo de 37 
semanas de gestação). As variáveis independentes sociode-
mográficas foram: sexo (do prematuro), etnia (da genitora), 
escolaridade da mãe em anos completos, gravidez planeja-
da, gravidez na adolescência, realização de consulta pré-
-natal (maior ou igual a 6 consultas realizadas) e multipa-
ridade. As variáveis independentes relacionadas à gestação 
foram: presença de doenças infecciosas (infecção urinária, 
corrimento vaginal com necessidade de tratamento, varice-
la, toxoplasmose, pneumonia, HIV/Aids, sífilis, citomega-
lovírus, sarampo, rubéola e tétano), diabetes, hipertensão, 
coronariopatia, consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas. 

O banco de dados para este estudo foi elaborado no 
software Excel e exportado para o programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 18.0, no qual foram ana-
lisados. As variáveis foram descritas por meio de propor-
ções e intervalo de confiança a 95%. A análise bivariada 
foi realizada por meio do teste do qui-quadrado com va-
lores de p<0,05, considerados de significância estatística. 
A análise multivariada foi feita com todas as variáveis que 
apresentaram valor de p<0,25 por meio da Regressão de 
Poisson, sendo consideradas significativas e independentes 
daquelas com valor de p<0,05. Foi utilizada como medida 
de associação Razão de Prevalência com IC 95%.

Este estudo foi fundamentado nos princípios éticos 
da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde de 
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beneficência, não beneficência, justiça e autonomia. Esse 
projeto foi aprovado pelo CEP Unisul, sob o número do 
parecer 38240114.0.0000.5369. E todas as autorizações 
para utilização do banco de dados foram obtidas junto à 
equipe da Coorte Brasil Sul.

 
RESULTADOS

A prevalência de prematuridade observada foi de 11,7% 
(IC 95% 8,9; 14,5). Em sua totalidade, as crianças apre-
sentaram-se majoritariamente do sexo masculino (52,9%), 

de cor não branca (77,4%), advindas de mulheres multí-
paras (82,0%), com escolaridade acima de 8 anos (54,0%) 
e que fizeram acompanhamento pré-natal regular (99,4%). 
Os resultados apontaram para maior ocorrência de doen-
ças infecciosas durante a gravidez (58,3%). Em relação à 
ocorrência de doenças isoladamente, infecção urinária 
(30,0%), corrimento vaginal com necessidade de tratamen-
to (22,8%), varicela (1,8%), toxoplasmose (1,5%), pneumo-
nia (1,2%), HIV/Aids (0,5%), sífilis (0,5%), citomegaloví-
rus, sarampo, rubéola e tétano (estas com 0,3%) estiveram 
presentes nas gestantes. As prevalências de tabagismo e 

PREMATURIDADE

VARIÁVEIS
Sim Não Total p-valor

n (%) n (%) n (%)  
Sexo (n=514)
   Masculino
   Feminino 

 
34 (12,5)
26 (10,7)

 
238 (87,5)
216 (89,3)

 
272 (52,9)
242 (47,1)

 
0,536

Etnia (n= 514)
   Branca
   Não branca

 
11 (9,5)
49 (12,3)

 
105 (90,5)
349 (87,7)

 
116 (22,6)
398 (77,4)

 
0,404

Escolaridade da mãe em anos completos (n=485)
   Até 8 anos
   >8 anos

 
24 (10,8)
30 (11,5)

 
199 (89,2)
232 (88,5)

 
223 (46,0)
262 (54,0)

 
0,810

Gravidez planejada (n=510)
   Sim
   Não 

 
27 (12,2)
32 (11,10)

 
194 (87,8)
257 (88,9)

 
221 (43,3)
289 (56,7)

 
0,689

Gravidez na adolescência (n=509)
   13 a 19 anos
   >19 anos

 
10 (10,8)
50 (12,0)

 
83 (89,2)
366 (88,0)

 
93 (18,3)
416 (81,7)

 
0,732

Consulta pré-natal (n=510)
   Sim
   Não 

 
59 (11,6)
1 (33,3)

 
448 (88,4)
2 (66,7)

 
507 (99,4)
3 (0,6)

 
0,245

Multiparidade (n=510)
   Sim
   Não

 
49 (11,7)
11 (12,0)

 
369 (88,3)
81 (88,0)

 
418 (82,0)
92 (18,0)

 
0,950

Doença infecciosa (n=499)
   Sim
   Não

 
41 (14,1)
17 (8,2)

 
250 (85,9)
191 (91,8)

 
291 (58,3)
208 (41,6)

 
0,042

Diabetes (n=510)
   Sim
   Não

 
5 (17,9)
54 (11,6)

 
23 (82,1)
428 (88,8)

 
28 (5,5)
482 (94,5)

 
0,285

Hipertensão (n=510)
    Sim
    Não

 
13 (19,7)
46 (10,4)

 
53 (80,3)
398 (89,6)

 
66 (13,0)
444 (87,0)

 
0,027

Cardiopatias (n=510)
    Sim
    Não

 
2 (25,0)
57 (11,4)

 
6 (75,0)
445 (88,6)

 
8 (1,6)
502 (98,4)

 
0,231

Consumo de álcool (n=496)
    Sim
    Não

 
6 (20,0)
53 (11,4)

 
24 (80,0)
413 (88,6)

 
30 (6,0)
466 (94,0)

 
0,157

Consumo de tabaco (n=506)
   Sim
   Não 

 
14 (18,7)
46(10,7)

 
61(81,3)
385(89,3)

 
75(14,8)
431(85,2)

 
0,048

Consumo de drogas ilícitas (n=509)
   Sim
   Não 

 
2 (22,2)
57 (11,4)

 
7 (77,8)
443 (88,6)

 
9 (0,8)
500 (98,2)

  
0,315

TABELA 1- Resultados da análise bivariada entre prematuridade e fatores sociodemográficos e fatores gestacionais em escolares de 6 anos de 
idade em Palhoça/SC.
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ingesta de álcool foram de 14,8% e 6,0%, respectivamente.
Na análise bivariada, foram verificadas características 

sociodemográficas e relacionadas à gestação, descritas na 
Tabela 1. A presença de hipertensão e de doenças infec-
ciosas durante a gestação mostrou-se estatisticamente as-
sociada à prematuridade (p= 0,027 e p= 0,042, respecti-
vamente).  

Na Tabela 2, foram descritos os resultados da análise 
multivariada para verificação de associação entre prematu-
ridade e eventos gestacionais. Foram analisadas a associa-
ção entre prematuridade e a presença de doença infecciosa, 
hipertensão, cardiopatias, diabetes, consumo de álcool e 
tabaco durante a gestação. Nessa análise, observou-se as-
sociação estatisticamente significativa entre prematuridade 
e doenças infecciosas (p=0,008) e prematuridade e pre-
sença de hipertensão (p=0,045). Não foram encontradas 
associações significativas entre prematuridade e presença 
de cardiopatias (p=0,085), diabetes (p=0,285), consumo de 
álcool (0,512) e consumo de tabaco (p= 0,144). 

DISCUSSÃO

O presente trabalho faz parte de um estudo maior, de 
delineamento longitudinal, que acompanha escolares nas-
cidos no ano de 2009. Foram coletados dados no ano de 
2015, ocasião em que as crianças estavam com seis anos de 
idade. Novos dados estão sendo coletados no ano de 2019, 
em que as crianças estão com 10 anos. Dados relativos aos 
aspectos pré-natais e neonatais foram coletados de forma 
retrospectiva, junto às mães nos domicílios.

A prevalência de prematuridade identificada de 11,7% 
foi igual à encontrada no Brasil no mesmo ano (2), porém 
menor se comparada com a encontrada em outros estados, 
como São Paulo (12,6%) e Rio Grande do Sul (12,4%), e 

maior se comparada a estados como Pernambuco (10,3%) 
e Maranhão (10,2%) (2). Esse fato demonstra uma distri-
buição paradoxal de prevalências de prematuridade, já que, 
teoricamente, os fatores de risco para a prematuridade, 
como o baixo Índice de Desenvolvimento Humano, po-
breza e falta de assistência médica, estariam mais presen-
tes naquelas regiões com maior carência infraestrutural, se 
comparados aos estados mais desenvolvidos economica-
mente. Esse paradoxo seria, em parte, explicado porque 
o acesso à rede de alta complexidade e a assistência ao re-
cém-nascido contribuiriam para um aumento da sobrevida 
de recém-nascidos prematuros em detrimento das altas ta-
xas de mortalidade encontradas nas áreas de maior carência 
de recursos (17). 

As características sociodemográficas das gestantes e 
dos recém-nascidos prematuros diferiram dos resultados 
encontrados na literatura, que relata que a maioria dos pre-
maturos é do sexo masculino, de cor não branca e advindos 
de mães com escolaridade maior que 8 anos de estudo e de 
mães nulíparas (3,9,18). No presente estudo, tais diferenças 
não se mostraram significativas. 

A presença de doenças infecciosas e de hipertensão du-
rante a gestação mostrou-se como fatores associados com 
prematuridade. Este resultado mostra-se concordante com 
um estudo realizado na Região Sudeste, onde a ocorrência 
de infecções gestacionais (27,8%) e a presença de doenças 
hipertensivas maternas (22,0%) foram descritas como as 
duas maiores causas de internação por complicações obs-
tétricas. Essas duas afecções no período gestacional foram 
associadas a eventos no curso da gestação que levaram a 
um aumento do risco de mortalidade materno-fetal e jus-
tificaram a interrupção da gravidez antes da data prevista 
(19).  Outro estudo realizado na Região Sul do país aponta 
que mais da metade das gestantes (54,9%) que apresenta-

 PREMATURIDADE
VARIÁVEIS RPb (IC 95%) Valor de p RPa (IC 95%) Valor de p

Doença infecciosa
Sim
Não

 
1,03 (1,01-1,06)

1,00

 
0,042

 
1,04 (1,01-1,07)

1,00

 
0,008

Hipertensão
Sim
Não

 
1,05 (0,99-1,11)

1,00

 
0,027

 
1,06 (1,01-1,12)

1,00

 
0,045

Cardiopatias
Sim
Não

 
1,07 (0,91-1,30)

1,00

 
0,231

 
1,11 (0,99-1,25)

1,00

 
0,085

Consumo de álcool
Sim
Não

 
1,04 (0,96-1,13)

1,00

 
0,257

 
1,03 (0,95-1,11)

1,00

 
0,512

Consumo de tabaco
Sim
Não

 
1,04 (0,99-1,09)

1,00

 
0,097

 
1,04 (0,99-1,10)

1,00

 
0,144

TABELA 2: Resultados da análise multivariada para prematuridade. Escolares de 6 anos de idade em Palhoça/SC.

RPb = Razão de Prevalência Bruta. RPa= Razão de Prevalência Ajustada. IC 95% = Intervalo de Confiança a 95%.
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ram síndrome hipertensiva gestacional tiveram complica-
ções durante a gestação, sendo a principal delas o parto 
prematuro, pois a hipertensão, seja ela sob a configuração 
de uma síndrome hipertensiva grave ou sobreposta a uma 
pré-eclâmpsia, acarretaria em má perfusão placentária e re-
sultaria, por fim, em hipóxia intrauterina grave, fato este 
que justificaria a interrupção da gestação (20). 

Entre as doenças infecciosas, o presente estudo mostrou 
maior ocorrência de infecção urinária, seguido de corrimen-
to vaginal patológico durante a gestação de recém-nascidos 
prematuros. Sabe-se que a presença de infecção urinária 
pode precipitar trabalho de parto prematuro ao gerar um 
processo inflamatório intenso, em que inúmeros mediadores 
inflamatórios, entre eles as prostaglandinas, são liberados e 
acabam por desencadear contrações uterinas e ruptura da 
membrana amniótica (21). O corrimento vaginal patológi-
co, cujas principais etiologias são a candidíase, tricomoníase 
e vaginose bacteriana, estaria correlacionado com o parto 
prematuro, porque os micro-organismos da flora vaginal al-
terada poderiam atravessar a membrana amniótica em dire-
ção à cavidade amniótica, onde, localmente, são produzidos 
mediadores inflamatórios responsáveis pelo esvaecimento 
do colo cervical e início das contrações uterinas (22). 

Apesar dos resultados obtidos não demonstrarem as-
sociação significativa entre etnia/cor de pele e ocorrência 
de parto prematuro, é preciso levar em consideração que, 
mesmo com seus mecanismos ainda não totalmente escla-
recidos, acredita-se que interações entre fatores genéticos e 
ambientais possam confluir para prematuridade. Mulheres 
de cor não branca estão sujeitas a piores condições socioe-
conômicas e oportunidades no mercado de trabalho, fato-
res esses que confluiriam para um pior acesso aos serviços 
de saúde, planejamento familiar e  nutrição de qualidade 
(18,23), o que poderia impactar na prematuridade.

Mesmo que não associada à prematuridade neste es-
tudo, ressalta-se que a presença de cardiopatias concomi-
tantes com o estado gravídico se interpõe como um fator 
de risco ao parto prematuro. Sabe-se que a presença de 
doenças cardíacas durante a gravidez é a quarta causa de 
mortalidade materna mais prevalente no Brasil, e a etiolo-
gia mais prevalente é a doença reumática. Estudos (22,23) 
mostraram que cerca de um quarto dos recém-nascidos de 
mulheres com cardiopatia prévia era de prematuros, uma 
vez que cardiopatias prévias estavam associadas à descom-
pensação cardíaca e arritmias durante a gestação, as quais 
levariam à redução de nutrição placentária e culminariam 
para a interrupção prévia da gestação (24, 25).

O presente estudo mostrou que quase todas as ges-
tantes fizeram consultas de pré-natal (maior ou igual a 6 
consultas realizadas), razão pela qual, possivelmente, não 
foi observada associação com prematuridade. Sabe-se que 
não somente o número de consultas, mas também a quali-
dade dessas interferem diretamente no desfecho da gesta-
ção, pois a não observação de critérios diagnósticos preco-
ces  de doenças infectocontagiosas e endocrinometabólicas 
sujeitaria  a gestante a um parto precoce (25-27).. 

Não houve associação positiva entre o uso de tabaco 
e/ou álcool durante a gestação e o nascimento prematuro 
encontrados neste estudo, nem em estudo anterior reali-
zado na Região Sul (5). Embora o tabagismo não tenha 
se mostrado como fator associado à prematuridade, sabe-
-se que o fumo pode convergir com gatilhos estressores 
exógenos e endógenos que, combinados, levariam a sofri-
mento e risco de vida fetal, culminando com a antecipação 
do período gestacional (28). Quanto ao consumo de álcool 
durante a gestação, sabe-se que, além de ser um grave pro-
blema de saúde pública, há evidências de que o uso rotinei-
ro de álcool durante a gravidez pode resultar em restrição 
de crescimento intrauterino e descolamento prematuro de 
placenta, fato este que pode ser precursor para a antecipa-
ção do final da gestação antes da data prevista. Comprova-
damente, o uso de álcool pode levar ao desenvolvimento 
da síndrome alcoólica fetal, que traz como consequências 
desenvolvimento alterado do crescimento e alterações no 
sistema nervoso central (29).

Outra variável que não apontou significância estatística 
foi a gravidez na adolescência. Esse resultado é diferente 
do evidenciado em um outro estudo realizado na Região 
Nordeste, onde a gravidez na adolescência foi apontada 
como fator predisponente à prematuridade. Constatou-se 
que a gestação durante um período crítico no desenvolvi-
mento humano na adolescência pode resultar em desenvol-
vimento inadequado do feto, haja vista que há imaturidade 
do sistema reprodutor materno e favorecimento de condi-
ções adversas ao desenvolvimento fetal (30). 

Diante do exposto, notam-se diferenças entre os resul-
tados encontrados na literatura e os resultados analisados 
no presente estudo, sendo que essa diferença pode ser re-
sultado da disparidade sociodemográfica e econômica das 
localidades onde cada pesquisa foi realizada. Concomitan-
temente, vieses de memória e de informação podem cons-
tituir limitações do presente estudo, já que os dados foram 
coletados em forma de entrevistas recordatórias. 

Pode-se concluir que a prevalência de prematuridade 
encontrada foi semelhante à do Brasil, porém maior que 
em algumas regiões do país. A presença de doenças infec-
ciosas e hipertensão apresentou-se como fator associado 
ao desfecho de prematuridade. 
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Avaliação dos parâmetros leucocitários durante a ocorrência de 
crise vaso-oclusiva em pacientes com anemia falciforme

Viviane Schmitt Jahnke1, Gueverson Leonardo Gonçalves Rocha2, Laura Maria Fogliatto3

Luciana Scotti4, Carem Luana Machado Lessa5, Liane Nanci Rotta6

RESUMO

Introdução: A anemia falciforme (AF) é uma desordem sanguínea hereditária, caracterizada pela presença da hemoglobina 
S (HbS) nos eritrócitos e caracterizada pela ocorrência de crises vaso-oclusivas (CVOs). Para avaliar a extensão do processo 
inflamatório adjacente às CVOs, diferentes marcadores laboratoriais podem ser utilizados, entre eles as razões entre as células 
sanguíneas, como a razão neutrófilo-linfócito (RNL), razão monócito-linfócito (RML) e o índice sistêmico de inflamação (SII), 
facilmente calculados a partir do hemograma. O objetivo deste estudo é avaliar a RNL e a RML, o SII e o perfil leucocitário de 
pacientes portadores de AF durante a ocorrência de CVOs, bem como avaliar o desempenho diagnóstico dos parâmetros estu-
dados. Métodos: Estudo de coorte, retrospectivo, de 29 pacientes portadores de AF; os pacientes realizaram hemograma em 
dois momentos: (1) antes da crise – momento “sem crise” – atendimento ambulatorial e (2) durante a crise – momento “com 
crise” (atendimento em serviço hospitalar de emergência). Resultados: Na presença de CVO, a RNL mostrou elevação de 95% 
no valor médio, maior especificidade e acurácia (comparado à RML e SII), enquanto a razão SII apresentou elevação de 76% 
e maior sensibilidade (comparado à RNL e RML). Conclusão: Os índices RNL, RML e SII mostraram-se como indicadores 
leucocitários com melhor desempenho na ocorrência de CVO, são de baixo custo e de fácil execução pelos serviços de saúde, 
reforçando sua utilização em países de baixa e média renda.

UNITERMOS: Anemia falciforme, Leucócitos, Neutrófilos, Linfócitos, Monócitos, Inflamação.

ABSTRACT

Introduction: Sickle cell anemia (SCA) is an inherited blood disorder characterized by the presence of  hemoglobin S (Hgb S) in erythrocytes and char-
acterized by the occurrence of  vaso-occlusive crisis (VOC). To assess the extent of  the inflammatory process adjacent to VOC, different laboratory markers 
can be used, among them blood cell ratios, such as the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), monocyte-lymphocyte ratio (MLR), and the systemic inflammation 
index (SII), easily calculated from the hemogram. This study aims to evaluate the NLR, MLR, SII, and leukocyte profile of  patients with SCA during 
VOC episodes and the diagnostic performance of  the studied parameters. Methods: Retrospective, cohort study of  29 patients with SCA; patients had 
hemograms performed at two moments: (1) before the crisis - “no crisis” moment - outpatient care and (2) during the crisis - “with crisis” moment (care in 
hospital emergency service). Results: In the presence of  VOC, the NLR showed 95% elevation in mean value, higher specificity, and accuracy (compared 

Evaluation of  leukocyte parameters during the occurrence of  vaso-occlusive  
crisis in sickle cell anemia patients
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INTRODUÇÃO 

A anemia falciforme (AF) representa uma condição ho-
mozigótica para o alelo beta S da globina (bS) e é o genóti-
po mais severo das doenças falciformes. Nestas patologias, 
tem-se a produção da hemoglobina S devido a uma substi-
tuição de nucleotídeo único na posição 6 do cromossomo 
11, produzindo uma proteína β-globina madura, com uma 
valina no lugar de um ácido glutâmico. A patofisiologia 
da AF é complexa e influenciada por hipóxia, acidose e 
desidratação celular, o que contribui para a polimerização 
da HbS. Essa, conduz a danos repetidos à membrana eri-
trocitária e deformação do eritrócito, o que torna a célula 
menos flexível/deformável e acarreta no encurtamento 
de sua vida útil. Como resultado da destruição eritroci-
tária maciça, ocorre anemia hemolítica com liberação de 
componentes no ambiente intravascular, e mudanças no 
fluxo sanguíneo podem contribuir para aumentar o estres-
se oxidativo, conduzindo a complicações como episódios 
vaso-oclusivos, síndrome respiratória aguda, acidente vas-
cular encefálico, priapismo, retinopatia e cálculos biliares. 
Consequentemente, há produção de resposta inflamatória 
associada, disfunção endotelial, lesão em múltiplos órgãos 
e reduzida sobrevida dos pacientes (1,2).

Para avaliar a extensão do processo inflamatório, dife-
rentes marcadores laboratoriais podem ser utilizados, en-
tre eles a avaliação qualitativa e quantitativa da concentra-
ção leucocitária e de marcadores séricos, como proteínas 
de fase aguda e citocinas pró-inflamatórias. Um aumento 
na leucometria está normalmente associado à infecção e 
a processos inflamatórios, enquanto a leucopenia pode 
ocorrer durante infecções graves. As razões entre as célu-
las sanguíneas, como a razão neutrófilo-linfócito (RNL), 
razão monócito-linfócito (RML) e o índice sistêmico de 
inflamação (Systemic Immune-inflammation Index – SII), são 
indicadores inflamatórios, facilmente calculados a partir do 
hemograma e têm sido citados como marcadores de prog-
nóstico em diferentes tipos de neoplasias (3-5). O índice 
de Granulócitos Imaturos (IG) busca mensurar a presença 
sanguínea de leucócitos jovens (pró-mielócito, mielócito e 
metamielócito) e, quando elevado, relaciona-se à presença 
de infecções agudas e/ou sepse (6).

O objetivo deste estudo é avaliar as razões neutrófilo-lin-
fócito e monócito-linfócito, o índice sistêmico de inflamação, 
a presença de granulócitos imaturos e o perfil leucocitário de 
pacientes portadores de Anemia Falciforme (AF) durante a 
ocorrência de crises falcêmicas/vaso-oclusivas (CVO).

MÉTODOS

Estudo de coorte, retrospectivo, de 29 pacientes com 
Anemia Falciforme, selecionados por dar entrada na uni-
dade de emergência de um hospital público de grande por-
te da capital do estado do Rio Grande do Sul, referência 
em atendimento e tratamento de Anemia Falciforme. Os 
pacientes coletaram sangue para a realização do hemogra-
ma em dois momentos: (1) antes da crise (nível ambula-
torial) – momento “sem crise” e (2) durante a crise (setor 
de emergência/internação) – momento “com crise” (pri-
meiro hemograma realizado em decorrência da ocorrência 
de fenômenos vaso-oclusivos/síndrome torácica aguda, e 
quando foi registrada a entrada do paciente no Hospital). 
As crises vaso-oclusivas (falcêmicas) foram identificadas 
como crises de dor (crises álgicas), as quais costumam du-
rar de 4 a 6 horas e acometem braços, pernas, articulações, 
tórax, abdome ou nas costas, e a síndrome torácica aguda, 
que é definida como o surgimento de novas lesões pulmo-
nares juntamente com febre e/ou sintomas respiratórios, 
como dor no peito, tosse e dispneia (7,8). O período de 
tempo entre a realização do hemograma ambulatorial e o 
de emergência/internação variou de 1 a 15 meses. Os pa-
cientes foram selecionados no período de agosto de 2018 
a fevereiro de 2020. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) do local, de acordo com o 
parecer 2.474.953.

Os critérios de inclusão foram: apresentar hemograma 
completo e estar cadastrado no sistema hospitalar informa-
tizado de registro de pacientes. Foram coletados os dados 
demográficos (obtidos no sistema informatizado), e os da-
dos do perfil leucocitário (valores absolutos) foram obtidos 
após análise realizada pelo equipamento Sysmex, modelo 
XN-9000 (Sysmex Europe GmbH - Bornbarch/Alema-
nha). Os exames laboratoriais foram feitos conforme a ro-
tina do laboratório local, com procedimentos validados de 
controle de qualidade laboratorial. 

As razões RNL e RML foram obtidas, respectivamente, 
pela divisão do valor absoluto dos neutrófilos e monóci-
tos pelo valor absoluto dos linfócitos. O SII utilizou a fór-
mula: P (plaquetas) × N (neutrófilos) / L (linfócitos) (5); 
o cálculo dos valores de sensibilidade e especificidade, os 
valores diagnóstico e prognóstico das variáveis estudadas 
para risco de infecção/inflamação foram determinados uti-
lizando curvas Receiver Operating Characteristic Curve (ROC), 
utilizando o critério (especificidade + sensibilidade) – 1, 
para escolha do ponto de corte.

to MLR and SII), while the SII ratio showed 76% elevation and higher sensitivity (compared to NLR and MLR). Conclusion: The NLR, MLR, 
and SII showed to be the leukocyte indicators with the best performance in the occurrence of  VOC; they are of  low cost and easy implementation by health 
services, reinforcing their use in low and middle-income countries.

KEYWORDS: Sickle cell anemia; leukocytes; neutrophils; lymphocytes; monocytes; inflammation.
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Para a análise estatística, utilizou-se o software SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) para Windows, versão 
25.0.0.0 (IBM Corporation, New York, USA). As variáveis 
quantitativas foram descritas como média e desvio-padrão, 
mediana, mínima e máxima. O teste não paramétrico de 
Wilcoxon foi empregado para a comparação de variáveis 
quantitativas de distribuição heterogênea. Valores de signi-
ficância são considerados para o p≤0,05. 

RESULTADOS

Foram analisados 29 pacientes portadores de AF, sendo 
13 (44,8%) do sexo masculino e 16 (55,2%) do sexo femi-
nino. A idade média foi de 23,9 ± 19,7 anos, sendo a idade 
mínima de 1 e a máxima de 65 anos (Tabela 1).

Os parâmetros leucocitários são apresentados em 
dois momentos: “sem crise” (análises sanguíneas am-
bulatoriais) e “com crise” (análises realizadas na emer-
gência). O teste de Wilcoxon mostrou que a média da 
leucometria avaliada durante a crise foi maior do que a 
avaliada em momento sem crise (Z=-3,600, p=0,0001). 

Adicionalmente, o mesmo foi observado para a con-
tagem absoluta de neutrófilos (Z=-3,708, p=0,0001) 
e monócitos (Z=-3,579, p=0,0001), RNL (Z=-3,644, 
p=0,0001), RML (Z=-3,384, p=0,001) e SII (Z=-3,276, 
p=0,001). As médias das contagens absolutas de lin-
fócitos (Z=-0,130, p=0,897), eosinófilos (Z=-0,854, 
p=0,393), basófilos (Z=-0,183, p=855) e o percentual 
de IG (Z=-2,617, p=0,09) não mostraram diferenças em 
consequência da ocorrência de crises (Tabela 2).

Tabela 1 - Perfil populacional dos pacientes

Amostra  Número

Sexo
Masculino 13

Feminino 16

Idade (anos)

Mínima 1

Média 23,9±19,7

Mediana 20

Máxima 65

Tabela 2 - Parâmetros leucocitários de pacientes portadores de Anemia Falciforme, de acordo com a ocorrência de crise vaso-oclusiva (CVO). 

Os valores para leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos são expressos em 103/mm3; GI é expresso em %; SII são expressos em valor x103. 

Parâmetros (n) CVO Média Desvio-Padrão Mediana P

Leucócitos (29) Sem 8,58 ±3,30 8,42
<0,01

 Com 14,53 ±9,05 13,42

Neutrófilos (29) Sem 4,16 ±2,21 3,42
<0,01

 Com 9,78 ±5,35 6,41

Linfócitos (29) Sem 3,51 ±1,77 2,87
0,89

 Com 4,39 ±6,88 3,24

Monócitos (29) Sem 0,73 ±0,37 0,61
<0,01

 Com 1,48 ±1,20 1,10

Eosinófilos (29) Sem 0,37 ±0,56 0,18
0,39

 Com 0,38 ±0,44 0,13

Basófilos (29) Sem 0,05 ±0,30 0,40
0,85

 Com 0,11 ±0,10 0,50

IG (21) Sem 0,30 ±0,22 0,20
0,09

 Com 1,08 ±2,22 0,48

RNL (29) Sem 1,61 ±1,66 1,17
<0,01

 Com 3,14 ±2,84 2,40

RML (29)
Sem 0,25 ±1,87 0,21

<0,01
Com 0,38 ±0,21 0,31

SII (29)
Sem 672,84 ±1077,84 278,01

<0,01
Com 1188,70 ±1775,73 689,35
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A razão RNL apresentou maior área sob a curva (ASC), 
especificidade e acurácia quando comparado às outras 
duas razões (RML e SII), enquanto a razão SII apresen-
tou maior sensibilidade e menores ASC, especificidade e 
acurácia. Os pontos de corte adotados para RNL, RML e 
SII foram 1,58, 0,23 e 300,6, respectivamente (Tabela 3). 
Leucócitos, neutrófilos e monócitos apresentaram valores 
de ASC<0,6, não sendo possível estabelecer um cut off.

A Figura 1 mostra a distribuição dos pontos de corte dos 
pacientes, de acordo com a ocorrência ou não de CVOs. Ob-
serva-se que, para a RNL, RML e SII, a maioria dos pacientes 
que não apresentaram CVO apresentou valores das razões 
citadas, igual ou abaixo do ponto de corte (22, 20 e 20, respec-
tivamente), enquanto os pacientes com CVO apresentaram 
valores igual ou acima do cut off para RNL, RML e SII de 26, 
28 e 22, respectivamente.

DISCUSSÃO
Os pacientes com AF, frequentemente, apresentam epi-

sódios infecciosos/inflamatórios secundários, devido aos 

processos de vasculopatia e vaso-oclusão, desencadeados 
pelo processo de falcização eritrocitária (9). A oclusão dos 
vasos sanguíneos é um processo mecânico e dinâmico que 
envolve ativas interações entre moléculas de adesão, como 
as P-selectinas, ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule 1) e 
VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule 1) ao endotélio, 
onde participam não somente os eritrócitos (falcizados ou 
não), mas também leucócitos e plaquetas (10). A vaso-o-
clusão contribui para a lesão de isquemia-reperfusão de 
órgãos promovendo a liberação de DAMPS (Damage-As-
sociated Molecular Patterns), e a progressão da inflamação es-
téril (11-13), podendo levar à isquemia sistêmica dolorosa 
aguda, o que acarreta, consequentemente, a necessidade de 
atendimento médico de emergência (14). 

Nesses pacientes, a infecção é a mais reconhecida e 
comum complicação pós-crise (15,20). Evidências epide-
miológicas indicam que a vaso-oclusão é frequentemente 
iniciada por um agente inflamatório ou por estímulo am-
biental, entre os quais citam-se a vasoconstrição por queda 
da temperatura ambiental, infecção, hipóxia, desidratação, 

 RNL=1,58 RML=0,23 SII=300,6
ASC (IC95%) 0,75 (0,62 - 0,88) 0,71 (0,57 - 0,85) 0,69 (0,55 - 0,83)  

Sensibilidade (%) 75,9 75,9 82,8 

Especificidade (%) 75,9 69,0 58,6

Acurácia (%) 75,9 72,4 70,7 

Tabela 3 - Avaliação do ponto de corte de acordo com a ocorrência de crise vaso-oclusiva.

RNL: razão neutrófilo-linfócito; RML: razão monócito-linfócito; SII: Systemic Immune-inflammation Index; ASC: Área sob a curva. 
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acidose ou outros fatores não identificados (16,17). Este 
estudo mostrou diferenças nas concentrações leucocitárias 
sanguíneas de acordo com a ocorrência do processo vaso-
-oclusivo: os parâmetros de neutrófilos, monócitos, RNL, 
RML e SII apresentaram valores mais elevados durante a 
ocorrência de CVO. Nesse processo, as células endoteliais 
são ativadas por agentes inflamatórios internos, resultando 
no recrutamento de leucócitos circulantes. Consequente-
mente, os leucócitos que se encontram aderidos às pare-
des endoteliais interagem com hemácias falciformes circu-
lantes através da molécula de adesão Mac-1 (Macrophage-1 
antigen), levando à obstrução transitória ou prolongada do 
fluxo sanguíneo (13,28). 

Observa-se um interesse notável na contagem de IG 
como parâmetro preditor de infecções e/ou inflamação, e 
a elevação no percentual de IG no sangue indica ativação 
medular na sepse (19,20). Neste estudo, o IG não mostrou 
alteração significativa em pacientes com CVO, levantando 
a primeira hipótese de que, pelo diagnóstico rápido, não 
houve tempo suficiente para o turnover/recrutamento me-
dular (21), podendo apenas ter sido estimulada a migração 
da população leucocitária marginal para a circulação. Na 
segunda hipótese, sugere-se a ocorrência de diapedese, em 
que os leucócitos migram através de junções interendote-
liais e se dirigem aos sítios de inflamação, guiados por qui-
miocinas, reduzindo, assim, as células circulantes (22).

A RNL, a RML e o SII são indicadores de inflamação, 
calculados facilmente a partir de dados obtidos pelo hemo-
grama (3). Alguns estudos mostraram que a RNL é promis-
sora como marcador na previsão de bacteremia em pacien-
tes com admissões médicas (23,24) e, também, utilizados 
como preditores prognósticos em diversos tipos de câncer, 
visto que a resposta inflamatória crônica comumente está 
associada à iniciação e promoção tumoral (5, 8, 9, 24-27). 
O ponto de corte destes três parâmetros teve uma correla-
ção estatisticamente significativa; pacientes com AF apre-
sentam uma predisposição a infecções, e acredita-se que 
a vaso-oclusão altere as funções celulares ou seu número, 
como o aumento do número de plaquetas por atrofia do 
baço, aumento da leucometria por estímulo inflamatório 
(29). Pacientes com CVO mostraram valor médio superior 
ao ponto de corte para RML, RNL e SII, permitindo con-
siderar uma predisposição à inflamação/infecção, assim 
como um aumento no valor absoluto de neutrófilos e mo-
nócitos devido ao envolvimento celular na CVO.

Entre os parâmetros avaliados, a RNL mostrou uma 
elevação de 95% no valor médio em pacientes com CVO, 
quando comparados ao valor sem crise, maior especifici-
dade e acurácia, enquanto a razão SII apresentou uma ele-
vação de 76% na presença de CVO e maior sensibilidade. 

As limitações do estudo se relacionam ao fato de ser re-
trospectivo e apresentar um número de casos limitados, dada 
a característica da patologia em estudo (nível socioeconômi-
co reduzido, muitas vezes limitando o acesso ao atendimen-
to médico e estabelecendo a dificuldade de compreensão 
da gravidade da situação clínica) e, também, ao fato de que 

alguns parâmetros laboratoriais, como IG, por exemplo, não 
estarem disponíveis em todos os laboratórios. 

O estudo forneceu evidências de que os pacientes com 
AF e em crise vaso-oclusiva apresentam alterações em ín-
dices celulares inflamatórios/infecciosos, sem apresentar 
alterações associadas à mobilização de precursores leuco-
citários (IG) em uma etapa inicial de desenvolvimento da 
mesma. Observa-se a importância de um olhar atento e 
acompanhamento dos parâmetros leucocitários devido à 
gravidade do processo vaso-oclusivo em portadores de AF. 

CONCLUSÃO

Os índices RNL, RML e SII mostraram-se como indi-
cadores leucocitários com melhor desempenho associado 
à ocorrência de CVO na AF, o que pode estar associado 
ao caráter inflamatório do evento vaso-oclusivo. Sugere-se 
avaliar a aplicabilidade clínica destes parâmetros, em estu-
dos futuros. Os parâmetros apresentados neste estudo são 
de baixo custo e de fácil execução pelos serviços de saúde, 
reforçando sua utilização em países de baixa e média renda, 
como o Brasil. 
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Violência contra crianças e adolescentes no Brasil:  
Uma análise epidemiológica
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RESUMO

Introdução: A violência infantojuvenil tem impacto avassalador sobre as vítimas, levando a múltiplos problemas sociais e de saúde 
a curto e a longo prazo. Apesar da alta prevalência, é frequentemente escondida, invisibilizada ou subnotificada. Assim, este estudo 
buscou compreender o perfil epidemiológico dos casos de violência contra crianças e adolescentes no Brasil, no período entre 2009 
e 2017. Métodos: Estudo descritivo-analítico, cujos dados foram obtidos por meio do preenchimento da ficha de notificação “Vio-
lência doméstica, sexual e/ou outras violências”, disponível no Sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAN). Utilizaram-se 
como amostra todas as crianças e adolescentes vítimas de violência notificada no Brasil no período de 2009 a 2017. Foram calculadas 
as frequências para sexo, faixa etária e etnia em relação à região de residência, tipo de violência, local de ocorrência, autor da agressão 
e seguimento do caso, além da prevalência por região brasileira, sexo e faixa etária. Resultados: Obteve-se amostra de 645.268 casos 
de violência contra crianças e adolescentes brasileiros no período analisado, predominando o sexo feminino, a faixa etária de 15 a 
19 anos e a cor branca. A principal forma de agressão foi física, e os pais foram os principais autores. A maioria dos casos evoluiu 
com alta hospitalar. A prevalência média no país foi de 110 vítimas a cada 100 mil habitantes na faixa etária pertinente. Conclusão: 
O enfrentamento dos diversos tipos de violência infantojuvenil é um desafio complexo, de múltiplas particularidades e que requer 
esforços contínuos de prevenção e vigilância.

UNITERMOS: Maus-Tratos Infantis, Adolescente, Criança, Exposição à Violência, Violência, Epidemiologia.

ABSTRACT

Introduction: Child and adolescent violence have an overwhelming impact on its victims, leading to multiple short- and long-term social and health prob-
lems. Despite its high prevalence, it’s often hidden, invisibilized, or underreported. Thus, this study sought to understand the epidemiological profile of  violence 
against children and adolescents cases in Brazil between 2009 and 2017. Methods: Descriptive-analytical study, with data obtained by completing the 
notification form “Domestic violence, sexual and/or other violence” available on the National System of  Diseases and Notification (Sistema Nacional de 
Agravos e Notificações [SINAN]). We used as a sample all children and adolescent victims of  violence reported in Brazil from 2009 to 2017. Calculation 
of  frequencies for sex, age group, and ethnicity compared to the region of  residence, type of  violence, place of  occurrence, the perpetrator of  the aggression, 
follow-up of  the case, as well as prevalence by Brazilian region, sex, and age group. Results: We obtained a sample of  645,268 cases of  violence against 
Brazilian children and adolescents in the analyzed period, predominantly female gender, age group of  15 to 19 years, and white color. The main form of  ag-
gression was physical, and parents were the main perpetrators. Most cases progressed to discharge from the hospital. The average prevalence in the country was 
110 victims per 100,000 inhabitants in the relevant age group. Conclusions: Confronting the various types of  child and adolescent violence is a complex 
challenge, with multiple particularities and requiring continuous prevention and surveillance efforts.

KEYWORDS: Child abuse; adolescent; child; exposure to violence; violence; epidemiology.

Violence against children and adolescents in Brazil: an epidemiological analysis
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INTRODUÇÃO

A violência infantojuvenil é um problema não somente 
de saúde pública, mas também social e de direitos humanos 
(1). Um estudo sobre a prevalência de maus-tratos em 96 
países estima que, em um único ano, cerca de um bilhão de 
crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos foram vítimas de 
violência no mundo (2).

Alguns fatores de risco para os maus-tratos são idade 
abaixo de 4 anos, necessidade de cuidados especiais de 
saúde, pais jovens, solteiros ou sem relação biológica com 
o filho, família com baixa escolaridade, baixa renda, isola-
mento social e viver em comunidades com altas taxas de 
violência ou de desemprego. Entretanto, ainda não há uma 
forma eficaz de prever o risco individual de uma criança 
ser violentada (3). 

Esse fenômeno brutal tem impacto potencialmente 
avassalador sobre crianças e adolescentes, o que pode levar 
a diversos problemas no âmbito social e na saúde. Quan-
do expostas de forma precoce, o desenvolvimento cerebral 
pode ser prejudicado. Outros sistemas também podem ser 
afetados, associando-se a diversas comorbidades, como 
obesidade, doenças cardiovasculares, câncer, abuso de 
substâncias, depressão e suicídio. O desenvolvimento cog-
nitivo pode ser afetado, acarretando prejuízos no desempe-
nho escolar e profissional. Além disso, são mais propensas 
a perpetrarem violências contra outras pessoas e contra si 
mesmas (1).

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), implementado através da Lei 8.069, de 13 de julho 
de 1990, foi criado para garantir os direitos fundamentais 
dessa população e tem como base a doutrina de proteção 
integral. Ainda, tornou compulsória a notificação pelos 
profissionais de saúde e de educação em casos suspeitos 
ou confirmados de maus-tratos. Também, os condiciona a 
elaborarem estratégias intervencionistas que englobem ví-
tima e família, a fim de minimizar efeitos deletérios e cessar 
o ciclo de violência (4).

Uma estratégia essencial no enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes é a notificação (5). Ela obje-
tiva, em um primeiro momento, conectar e mobilizar a rede 
de proteção social, com o intuito de interromper situações 
violentas no contexto familiar ou advindas de qualquer 
agressor (5,6). Ademais, se constitui como possibilidade de 
intervenção precoce, reduzindo as chances de recorrência 
(6). Já para o sistema de saúde, a notificação fornece dados 
que permitem nortear a elaboração de políticas públicas, 
bem como orientar investimentos em núcleos de vigilância 
e de assistência (5).

Os profissionais de saúde são essenciais na detecção de 
casos suspeitos (7). Médicos da atenção primária e pedia-
tras estão em uma posição ímpar para identificar famílias 
de alto risco, intervir precocemente e encaminhar quando 
acharem necessário (3). Contudo, o Ministério da Saúde 
alega que ainda é um desafio para os profissionais de todas 
as áreas perceber e registrar a violência (7).

Dessa forma, é fundamental que se conheçam as ca-
racterísticas das ocorrências no país, a fim de fornecer 
subsídios para o reconhecimento de possíveis casos, en-
tendimento do fenômeno e fomentar ações de prevenção e 
intervenção. Este estudo objetivou traçar um panorama do 
perfil epidemiológico da violência contra crianças e adoles-
centes no Brasil, de modo que se torne contributivo para o 
repensar das práticas profissionais.

 
MÉTODOS

Trata-se de um estudo de delineamento ecológico, 
caracterizado por abordagem quantitativa, descritivo-
-analítico, realizado a partir de pesquisa junto à base de 
dados do Sistema Nacional de Agravos e Notificações 
(SINAN), integrado ao Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Incluíram-se todos 
os casos notificados de violência contra crianças (0 a 9 
anos) e adolescentes (10 a 19 anos) no Brasil, no período 
de 2009 a 2017. Foram analisados dados secundários, de 
acesso público, não nominais, além de serem apresenta-
dos de forma consolidada, não representando qualquer 
prejuízo a pessoas ou a instituições. Os dados foram re-
gistrados e analisados através de planilhas do programa 
Microsoft Excel 2019 (Microsoft Corporation, Remond, 
W A, USA), em que foram feitos os cálculos de frequên-
cia e prevalência e confeccionado o gráfico. Caracterizou-
-se o perfil sociodemográfico das vítimas através do sexo, 
faixa etária e etnia por região de residência. Quanto à 
ocorrência, avaliaram-se tipo de violência, local, agressor, 
se de repetição. Para a variável agressor, “parceiro ou ex” 
incluiu cônjuge, ex-cônjuge, namorado e ex-namorado; 
“outros” incluiu cuidador, patrão, pessoa institucional, 
agente da lei e outros vínculos; “filho” foi desconsidera-
do como autor. Para seguimento do caso, observou-se o 
setor de atendimento e evolução, de modo que os dados 
estavam disponíveis somente entre 2009 e 2014. Para o 
cálculo das taxas de prevalência, foram utilizados dados 
de casos notificados conforme região de residência nos 
anos em estudo e a Projeção da População das Unida-
des da Federação por sexo e grupos de idade: 2000-2030 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
através do DATASUS/TABNET.

RESULTADOS

Na série histórica de 2009 a 2017, que compreende 
todo o período de informações disponíveis no SINAN, 
o volume total de violências notificadas contra crianças e 
adolescentes no Brasil chega a 645.268 casos.

A análise das características sociodemográficas das víti-
mas (Tabela 1) mostrou que a maioria era do sexo feminino 
(61%). A maior discrepância em relação ao sexo foi encon-
trada na Região Norte, onde as ocorrências foram quase 
três vezes mais frequentes em meninas. 
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A principal faixa etária identificada entre as crianças foi 
de 1 a 4 anos de idade (15,3%). Já entre os adolescentes, de 
15 a 19 anos (37,5%).

Em relação à etnia, pardos foram maioria no Norte 
(80,6%), no Nordeste (76,1%) e no Centro-Oeste (53,8%), 
enquanto que no Sudeste (48,1%) e no Sul (77,7%) preva-

leceu a cor branca. Isso contribui para percentuais bastante 
similares entre as duas etnias quando observado o perfil 
nacional, em que brancos representam 45,4% e pardos, 
44,5% dos casos.

Conforme a Tabela 2, quando avaliada a proporção de ca-
sos para 100 mil habitantes, ratifica-se o perfil encontrado pelas 
notificações do SINAN: a violência é 62,3% mais prevalente 
no sexo feminino do que no masculino. No que diz respeito à 
faixa etária, adolescentes entre 15 e 19 anos têm a maior taxa 
(156,6), seguidos pelas crianças de 0 a 4 anos (109,7).

As características dos episódios foram avaliadas de 
acordo com a Tabela 3. A agressão física (34%) foi a prin-
cipal forma de maus-tratos, seguida pela sexual (19,2%) e 
pela psicológica/moral (16,7%). Destaca-se, ainda, a fre-
quência de lesões autoprovocadas (8,2%).

Quanto ao local, mais da metade dos eventos ocorreu 
em casa (55,2%). Outros locais frequentes foram a via pú-
blica (15,4%) e a escola (3,9%).

Os pais (38,9%) sobressaíram-se como os principais 
autores das ocorrências notificadas. A mãe aparece em pri-
meiro lugar (22,6%) e o pai em segundo (16,3%). Amigos e 
conhecidos representam 14,8% dos autores, seguidos por 
desconhecidos (10,3%). Em 9,6% das notificações, o autor 
foi a própria vítima. No caso dos adolescentes, ainda pode 
haver violência cometida por um parceiro ou ex-parceiro 
(8,1%). A autoria notificada de padrastos é 11 vezes mais 
frequente do que a de madrastas.

Características
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

% % % % % n %
Sexo
Masculino 26,3 45,6 37,2 41,3 41,0 251655 39,0

Feminino 73,7 54,4 62,8 58,7 59,0 393075 61,0

Faixa Etária
Menor 1 ano 3,9 8,7 6,6 11,0 8,9 51429 8,0

1 a 4 12,6 14,8 14,2 17,2 18,5 98411 15,3

5 a 9 17,1 10,9 13,6 16,2 15,2 91334 14,2

10 a 14 36,2 23,0 24,4 24,7 23,4 162268 25,1

15 a 19 30,2 42,6 41,1 30,9 34,1 241826 37,5

Raça
Branca 11,1 12,8 48,1 77,7 33,9 242012 45,4

Preta 4,5 9,6 11,3 4,9 7,8 44963 8,4

Amarela 0,6 0,9 0,7 0,4 1,3 3777 0,7

Parda 80,6 76,1 39,4 16,4 53,8 237407 44,5

Indígena 3,2 0,7 0,4 0,5 3,2 5378 1,0

Tabela 1. Perfil sociodemográfico das vítimas.

Fonte

Características
Brasil

n taxa

Sexo

Masculino 251655 83,7

Feminino 393075 135,9

Total 644730* 109,3

Faixa Etária

0 a 4 149840 109,7

5 a 9 91334 62,5

10 a 14 162268 106,0

15 a 19 241826 156,6

Total 645268 109,4

Tabela 2. Prevalência de casos, por sexo e faixa etária, para cada 
100.000 habitantes.

*Foram identificados 538 casos com sexo ignorado.
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Além disso, em pelo menos 27,4% dos casos a violência 
já havia ocorrido outras vezes.

Sobre o seguimento dos episódios (Tabela 4), chama 
atenção que 15,2% necessitaram de internação hospitalar. 
Entretanto, ressalta-se, também, que não há informações 
disponíveis neste quesito para 38,7% das ocorrências.

No que se refere à evolução dos casos (Tabela 4), a 
maioria das vítimas recebeu alta (67,4%). Todavia, 3.431 
vítimas faleceram em decorrência dos maus-tratos. Neste 
aspecto, também se notou falta de acompanhamento, visto 
que, para 27,9% das notifi cações, não há informações so-
bre a evolução. 

Comparando-se os anos de 2009 e 2017, é possível ob-
servar um incremento geral de 625% na prevalência de ca-
sos. No último ano avaliado, a maior taxa encontrada foi no 

Gráfi co 1 - Prevalência de casos, segundo ano e região de residência, 
para cada 100.000 habitantes.

Características
Brasil

n %

Tipo (n = 438663)

Autoprovocada 35772 8,2

Física 149088 34,0

Psicológica/Moral 73454 16,7

Tortura 7891 1,8

Sexual 84415 19,2

Tráfi co de Seres Humanos 214 0,0

Financeira/Econômica 1772 0,4

Negligência/Abandono 38954 8,9

Trabalho Infantil 3040 0,7

Intervenção Legal 1058 0,2

Outros 43005 9,8

Local (n = 645393)

Residência 356069 55,2

Habitação Coletiva 4334 0,7

Escola 24967 3,9

Local de prática esportiva 3121 0,5

Bar ou Similar 8354 1,3

Via pública 99485 15,4

Comércio/Serviços 9333 1,4

Indústrias/Construção 1092 0,2

Outros 49808 7,7

Ignorado 78520 12,2

Em branco 10310 1,6

Agressor (n = 665127)

Pai 108687 16,3

Mãe 150368 22,6

Padrasto 29757 4,5

Madrasta 2765 0,4

Irmã/Irmão 16720 2,5

Parceiro ou Ex 53843 8,1

Própria pessoa 64094 9,6

Amigo / Conhecido 98766 14,8

Desconhecido 68332 10,3

Outros 71795 10,8

Repetição (n = 645393)

Sim 176645 27,4

Não 259090 40,1

Ignorado 195205 30,2

Em Branco 14453 2,2

Tabela 3. Características dos eventos.

Variáveis
Brasil

n %
Setor de Atendimento (n = 330781)

Encaminhamento Ambulatorial 152469 46,1

Internação Hospitalar 50134 15,2

Não se aplica 41716 12,6

Ignorado 41827 12,6

Em branco 44635 13,5

Evolução (n = 330781)

Alta 223047 67,4

Evasão/fuga 11478 3,5

Óbito por violência 3431 1,0

Óbito por outras causas 450 0,1

Ignorado 51673 15,6

Em branco 40702 12,3

Tabela 4. Seguimento dos casos
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Sul (354,4), e a menor, no Nordeste (111,4). Dessa forma, a 
prevalência média no período foi de aproximadamente 110 
vítimas para cada 100 mil habitantes no Brasil (Tabela 5).

O Gráfico 1 ilustra a progressão da prevalência no pe-
ríodo analisado de acordo com as regiões e a média nacio-
nal, salientando o predomínio do Sul em relação às demais 
áreas. Ademais, evidencia o padrão ascendente da taxa em 
todas as regiões do país, principalmente a partir de 2016.

DISCUSSÃO 

Ainda que a violência contra crianças e adolescentes 
seja uma realidade mundial, ela tem caráter obscuro, per-
manecendo encoberta, complexa e subnotificada (8).

A avaliação do perfil sociodemográfico das vítimas mos-
trou um predomínio do sexo feminino (61%) em relação ao 
masculino (39%) nos números absolutos de notificações. 
Essa hegemonia é mantida quando analisada a proporção 
de casos para cada 100 mil habitantes na faixa etária perti-
nente, evidenciando uma prevalência 62,3% maior no sexo 
feminino (9). Esse mesmo perfil foi encontrado em outros 
estudos nacionais (10-13). Das 86.837 denúncias acolhidas 
pelo Disque 100 em 2019, 55% eram meninas e 45% eram 
meninos (14). Do mesmo modo, um relatório realizado no 
Canadá apontou uma prevalência feminina 58% maior nos 
casos de violência familiar e 30,4% maior em casos não co-
metidos por familiares (15). Segundo publicação da revista 
The Lancet, meninas e mulheres enfrentam adversidades re-
lacionadas à vulnerabilidade de gênero desde a infância. No 
entanto, esta desvantagem não é exatamente uma condição 
inerente ao sexo biológico, mas ao papel do gênero femini-
no na sociedade. Ademais, visões rígidas sobre gênero tam-
bém afetam homens e meninos, que podem sofrer com a 
masculinidade tóxica (16). Entre outras consequências, eles 
podem sentir medo e vergonha de denunciar violências so-
fridas, especialmente as de cunho sexual, por preconceitos 
relacionados à vitimização do gênero masculino neste tipo 
de crime (16,17). 

Em relação à faixa etária, adolescentes entre 15 e 19 
anos foram as principais vítimas, representando 37,5% 
dos registros, com uma prevalência de 156,6 casos (9). 
Este resultado diverge do encontrado na literatura nacio-
nal (10,11), que identifica jovens de 10 a 14 anos como 
os mais frequentemente violentados. Contudo, o Atlas da 
Violência 2019 (18) surpreende ao informar que homicí-
dios respondem por mais da metade (51,1%) das causas 
de óbito em adolescentes de 15 a 19 anos e que, quando 
considerado apenas o sexo masculino, esse índice é ainda 
maior (59,1%). A morte sistemática de jovens brasileiros 
vem acentuando-se em um período em que o país passa 
por uma transição demográfica profunda, a qual levará ao 
envelhecimento da população. Sendo assim, essa elevada 
mortalidade pode gerar, inclusive, impactos sobre o desen-
volvimento econômico e social do Brasil (18). Nesse senti-
do, é mister que políticas públicas mais eficazes sejam im-
plementadas em caráter urgente, a fim de garantir direitos 
básicos e melhorar a qualidade de vida de toda a população. 

Entre as crianças, a violência predominou naquelas de 1 
a 4 anos de idade, 15,3% de toda a população estudada (9). 
Tal achado vai ao encontro do apresentado por estudo di-
vulgado em 2020 (12), porém destoa de outros publicados 
anteriormente (13,14), os quais encontraram índices mais 
elevados para aqueles entre 5 e 9 anos. Crianças menores 
são mais vulneráveis e dependentes e, de certa forma, so-
cialmente invisíveis. Além disso, muitas vezes dependem 
dos próprios agressores para terem acesso aos serviços de 
saúde. Assim, é menos provável que essas vítimas desper-
tem a atenção de pessoas que não sejam familiares ou cui-
dadores (19, 20).

No que diz respeito à etnia, verifica-se uma distribuição 
semelhante entre brancos (45,4%) e pardos (44,5%) no país, 
de modo que no Norte (80,6%), Nordeste (76,1%) e Cen-
tro-Oeste (53,8%) a cor parda foi maioria, enquanto que no 
Sudeste (48,1%) e no Sul (77,7%) prevaleceu a branca (9). O 
levantamento da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos 
(14) reforça os achados desta pesquisa ao divulgar percen-
tuais de 46% e 42% para brancos e pardos, respectivamen-

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Ano n taxa

2009 24,3 16,8 32,1 27,3 53,1 18558 27,5

2010 40,3 28,8 51,5 69,5 81,9 32218 48,0

2011 59,4 41,7 78,1 108,2 93,6 46733 70,1

2012 77,2 59,5 113,0 182,6 136,0 68621 103,7

2013 100,2 79,0 122,2 219,3 164,7 80469 122,5

2014 103,8 76,5 132,4 246,9 158,7 84130 129,2

2015 116,5 80,8 146,6 261,7 157,7 89759 139,1

2016 135,9 86,2 171,8 275,9 157,5 98569 154,2

2017 148,3 111,4 233,2 354,4 193,2 126211 199,4

Tabela 5. Prevalência de casos, segundo ano e região de residência, para cada 100.000 habitantes.
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te. Já em um trabalho produzido em Manaus (10), 70% dos 
registros foram de pele parda, assim como em Porto Velho 
(11), em que pretos e pardos somados constituem 65,8% das 
ocorrências. Em contrapartida, no município de Rio Gran-
de/RS (13), a cor branca prevaleceu (82,2%). Essa distri-
buição heterogênea evidencia a diversidade da composição 
étnica do povo brasileiro e a necessidade de regionalizar ava-
liações e condutas. Além do mais, a adesão dos serviços de 
saúde à notificação compulsória pode ocorrer de maneiras 
diferentes em cada região do país.

A análise dos episódios de violência permite inferir que a 
principal forma de agressão foi física (34%), seguida pela se-
xual (19,2%) e pela psicológica/moral (16,7%) (9). Todavia, 
alguns estudos (12,14,21) apontaram a negligência/abando-
no como o modo mais frequente, enquanto que, para outros 
(10,11), foi a violência sexual. Por outro lado, as estatísticas 
canadenses corroboram os achados do presente estudo, re-
velando os abusos físicos como os mais prevalentes na sua 
população pediátrica (15). Da mesma maneira, um estudo 
conduzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) na Nigéria registrou que 50% de todas as crianças 
avaliadas sofreram agressão física (22). Este tipo de maus-
-tratos ainda é, com frequência, aplicado como forma de pu-
nição, sendo visto pelos pais ou cuidadores como um meio 
correto de disciplina, prevalecendo sobre normas sociais e, 
em alguns países, até mesmo sobre a lei (19). 

Destaca-se, ainda, o percentual de lesões autoprovoca-
das, as quais representam 8,2% dos casos e incluem, entre 
outras formas, automutilação, suicídio e tentativa de suicí-
dio. Uma análise publicada no Jornal Brasileiro de Psiquia-
tria (23) revelou que, entre 2000 e 2015, no Brasil, 11.947 
indivíduos de 10 a 19 anos morreram por lesões autopro-
vocadas intencionalmente, significando um aumento de 
47% no período estudado. A maior parte dos suicídios de 
crianças e adolescentes (85,3%) aconteceu em jovens de 15 
a 19 anos, no sexo masculino (67,3%) e nas regiões Cen-
tro-Oeste e Sul do país (23). Esses dados tornam clara a 
necessidade de um olhar atento para este tipo de violência 
e a importância de estratégias de prevenção.

Quanto ao local, mais da metade dos eventos ocorreu 
em casa (55,2%). Outros locais frequentes foram a via pú-
blica (15,4%) e a escola (3,9%) (9). Esses achados são com-
partilhados por pesquisas nacionais (10,14) e internacional 
(15) e podem ser justificados por uma correlação com os 
prováveis agressores.

No que se refere à autoria da violência, sobressaem-se os 
próprios pais das vítimas, que equivalem a 38,9% das ocor-
rências notificadas. A mãe aparece em primeiro lugar (22,6%) 
e o pai em segundo (16,3%) (9). Estudo de Silva et al. (13) 
encontrou também a mãe (30,3%) como a principal autora, 
seguida pelo pai (27,1%). No relatório da Secretaria de Direi-
tos Humanos (14), pai e mãe aparecem como suspeitos em 
58% das denúncias, sendo a mãe a responsável por 40% das 
ocorrências. Em uma revisão integrativa brasileira (21), 75% 
dos casos foram cometidos por algum familiar da vítima, en-
quanto que no Canadá eles foram minoria (31%) (15). 

O perfil dos maus-tratos contra crianças e adolescen-
tes encontrado ressalta a complexidade do problema e a 
dificuldade de torná-lo menos invisível. Essa realidade se 
deve a diversos fatores, como a relação de intimidade entre 
vítima e agressor, a fragilidade e dependência das vítimas 
para acesso aos serviços de saúde, o entendimento dos 
profissionais sobre o tema, seu reconhecimento e o correto 
preenchimento da ficha de notificação. Cabe aos profissio-
nais da saúde um olhar técnico e atento para identificar as 
diversas formas de violência contra a população pediátrica, 
sendo capazes de realizar uma abordagem adequada, pro-
ver cuidados e encaminhar quando necessário.

Sobre o seguimento dos casos, chama atenção que entre 
2009 e 2014 – último ano com essas variáveis disponíveis 
– 50.134 vítimas (15,2%) necessitaram de hospitalização e 
pelo menos 3.431 (1%) vieram a óbito em razão de vio-
lência (9). São números expressivos e que representam a 
brutalidade e a gravidade do cenário nacional. 

O aumento consistente do número de registros do pri-
meiro para o último ano avaliado impressiona. Em 2009, 
foram informadas 18.558 ocorrências. Oito anos depois, 
esse número era cerca de 6,8 vezes maior: 126.211 casos. 
Comparando-se os anos de 2009 e 2017, é possível obser-
var um aumento geral de 625% na taxa de casos para cada 
100 mil habitantes no Brasil (9). 

O cálculo da prevalência por região permite uma com-
paração mais efetiva entre áreas com grandes diferenças 
populacionais. Assim, o Sul se destaca não somente pelo 
maior coeficiente (354,4) entre todas as regiões em 2017, 
mas também pelo maior incremento desse valor (1.198%) 
quando comparados o primeiro e o último ano disponíveis. 
Já o Nordeste teve a menor taxa (111,4) e, também, foi 
onde houve a menor diferença (563%), ainda que expres-
siva, no intervalo de tempo analisado (9). Entretanto, um 
levantamento de 2019 (14) demonstrou que dois estados 
da Região Sul (Paraná e Rio Grande do Sul) estavam entre 
os três com as menores taxas do país naquele ano. Ressal-
ta-se, ainda, a prevalência média de episódios no Brasil no 
período entre 2009 e 2017: aproximadamente 110 vítimas 
para cada 100 mil habitantes (9). 

Entre as limitações deste trabalho, a principal é a sub-
notificação, pois foi realizado a partir de banco de dados 
secundários. A falta de informações nas fichas de notifi-
cação, em que, muitas vezes, variáveis foram registradas 
como “ignorado” ou “em branco”, também pode afetar a 
análise e a interpretação de alguns aspectos. Além disso, es-
tão defasados a partir de 2015 os dados sobre encaminha-
mento e evolução, permitindo a avaliação destes tópicos 
somente entre 2009 e 2014.

 
CONCLUSÃO

Embora o presente estudo aponte para um alarmante 
incremento do número de casos notificados e da prevalên-
cia ao longo dos anos, não é possível garantir que, neces-
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sariamente, houve um aumento tão acentuado do número 
de eventos. Ao passo que as notificações foram ganhando a 
devida importância nos serviços de saúde, o número de re-
gistros foi sendo ampliado, e muitas ocorrências deixaram 
de ser subnotificadas, inflando as estatísticas. Por outro 
lado, os dados utilizados são de alcance nacional, permitin-
do uma visão abrangente do cenário brasileiro. Assim sen-
do, a notificação se mostra um artifício fundamental para 
embasar estratégias de prevenção e representa o primeiro 
passo para o combate à violência infantojuvenil.  
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Fatores associados à gestação na adolescência:  
Estudo Caso-Controle

Rafaela Souza Reis1, Daniela Quedi Willig2, Isabella Paes Angelino3

Larissa Acioli Holanda de Araújo4, Rafaela Rodolfo Tomazzoni5, Carlo Roberto Hackmann da Cunha6

RESUMO

Introdução: A adolescência, segundo a Organização Mundial da Saúde, compreende o período dos 10 aos 19 anos. Desde a década de 1970, 
vem ocorrendo aumento na taxa de gestações em adolescentes, enquanto mulheres adultas apresentam progressivo declínio. Diferentes fato-
res de risco e desfechos podem ser associados à gravidez na adolescência, já que representa ser uma gestação de risco e não somente pelo pa-
râmetro biomédico. O objetivo do estudo foi identificar fatores associados à gravidez na adolescência e seus desfechos perinatais. Métodos: 
Estudo caso-controle realizado com puérperas do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão/SC, no período de maio e junho de 
2019. Foram incluídas 41 adolescentes (casos) e 123 mulheres (controles), sendo a proporção 1:3. O protocolo de coleta de dados foi com-
posto por variáveis sociodemográficas, ginecológicas, gestacionais e obstétricas, além de características associadas ao aleitamento materno e 
variáveis acerca do recém-nascido. Resultados: Houve associação entre a média da renda familiar e gravidez na adolescência (p<0,001), bem 
como as variáveis: estado civil solteira (OR=5,86; IC95%=2,35-4,61;p<0,001); escolaridade inferior a oito anos (OR=3,55; IC95%=1,66-
7,59 p=0,001); coitarca menor que 15 anos (OR=6,52; IC95%=2,70-15,24; p<0,001); primípara (OR=7,38;IC95%=3,22-6,92;p<0,001); 
número de consultas pré-natal inferior a seis (OR=2,73;IC95%=1,09-8,82; p=0,027). Ser adulta apresentou chance maior de parto cesáreo 
(OR=3,23;IC95%=1,54-6,78;p=0,001). Houve baixo índice de orientações sobre aleitamento materno em ambos os grupos. Conclusão: 
Entre os principais fatores associados à gravidez na adolescência, estiveram baixa escolaridade, menor nível socioeconômico, gravidez não 
planejada, início precoce da vida sexual, primípara e pré-natal inadequado. Gestante adolescente apresentou mais índices de parto natural. 

UNITERMOS: Gravidez, Adolescência, Recém-nascido, Anticoncepção, Aleitamento materno

ABSTRACT

Introduction: Adolescence, as defined by the World Health Organization, comprises the period from 10 to 19 years of  age. Since the 1970s, there has 
been an increase in the rate of  teenage pregnancies, while adult women show a progressive decline. Different risk factors and outcomes may be associated with 
teenage pregnancy since it represents a risky pregnancy and not only by the biomedical parameter. This study aimed to identify factors associated with teenage 
pregnancy and its perinatal outcomes. Methods: Case-control study was conducted with postpartum women from the Hospital Nossa Senhora da Conceição 
in Tubarão/SC in May and June 2019. The study population consisted of  forty-one adolescents (cases) and 123 women (controls), a ratio of  1:3. The 
data collection protocol was composed of  sociodemographic, gynecological, gestational, and obstetric variables; in addition to characteristics associated with 
breastfeeding and variables about the newborn. Results: There was an association between mean family income and teenage pregnancy (p<0.001), as well 
as the following variables: single marital status (OR=5.86; 95%CI=2.35-4.61;p<0.001); education less than eight years (OR=3.55; 95%CI=1.66-
7.59 p=0.001); sexual debut under 15 years (OR=6.52; 95%CI=2.70-15.24; p<0.001); primiparous (OR=7.38;95%CI=3.22-6.92;p<0.001); 

Factors associated with teenage pregnancy: case control study
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INTRODUÇÃO

Desde a década de 1970, tem-se tido uma mudança 
significativa no panorama de fecundidade no Brasil. Vem 
ocorrendo um aumento na taxa de gestações em adoles-
centes, enquanto mulheres adultas têm tido sua taxa de fe-
cundidade em progressivo declínio (1).

Anualmente, de acordo com dados da Organização Mun-
dial da Saúde (2), mais de 14 milhões de mulheres entre 15 e 
19 anos possuem filhos, sendo a maioria (90%) em países sub-
desenvolvidos e em desenvolvimento. No Brasil, estatísticas 
relativas no ano de 2017 demonstram que cerca de 459 mil re-
cém-nascidos possuem mães com idade entre 15-19 anos (3).

A adolescência, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), é definida como a segunda década de vida, 
ou seja, dos 10 aos 19 anos (4). Nessa fase, ocorrem a ma-
turação sexual, a constituição e cristalização de comporta-
mentos, valores e condutas que irão refletir na personali-
dade do indivíduo dentro do âmbito social. Tais alterações 
estão relacionadas a uma maior liberalidade social, a qual, 
muitas vezes, antecipa o início da vida sexual, ocasionando 
a gravidez precoce (5).

Outros fatores de risco associados a uma gestação não 
esperada estão a desinformação relacionada ao uso de con-
traceptivos, à deficiência de programas de assistência ao ado-
lescente, à baixa escolaridade, ao inferior nível socioeconô-
mico, ao vínculo familiar conflitante, e até mesmo, à vontade 
da própria adolescente de ser mãe, visto que esse momento é 
tido como um “passaporte” para a vida adulta (6-7).

Independentemente da idade, tornar-se mãe demanda 
novas adaptações. É sabido que há vários fatores de risco 
e diferentes desfechos que podem ser associados à gravi-
dez na adolescência, posto que representa ser uma gesta-
ção de risco e não somente pelo parâmetro biomédico (8). 
Diferentes aspectos precisam ser levados em consideração, 
como fatores psicológicos, econômicos e sociais, salientan-
do a necessidade de monitoramento das diferentes condi-
ções que podem estar relacionadas ao desenvolvimento e 
ao desfecho da gravidez, associado ao estado de saúde do 
recém-nascido (9).

Entre os diferentes desfechos, está a via de parto, que 
representa um momento polêmico, dado que ainda há mui-
to preconceito envolvido ao fato de as adolescentes não 
estarem “preparadas’’ para dar à luz de forma natural, em 
decorrência de uma imaturidade biológica associada ao 
despreparo psicológico (10).

O baixo peso ao nascimento também demonstra ser 
uma possível situação associada à gravidez precoce. Essa 
relação pode apresentar como causas, novamente, a imatu-
ridade do organismo feminino, ganho de peso no período 
gestacional, somado ao escasso acesso às informações e 
falta de cuidados pré-natais (11).

Um desfecho que merece destaque é o aleitamento ma-
terno, de extrema importância tanto ao nascimento, quan-
to a longo prazo, uma vez que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo 
até os seis meses de vida (12). Ainda assim, o desmame 
precoce, associado à introdução da alimentação artificial 
mostram-se cada vez mais comuns, em especial, entre mães 
adolescentes (13).

Baseado na relevância social e acadêmica do tema, tor-
na-se imprescindível o reconhecimento dos fatores associa-
dos à frequência de gestação na adolescência na atualidade. 
O objetivo do estudo foi identificar os fatores associados 
e os desfechos gestacionais vinculados à gravidez na ado-
lescência.

MÉTODOS

Estudo de delineamento caso-controle, realizado por 
meio de entrevista e análise de prontuário eletrônico de 
puérperas atendidas na maternidade do Hospital Nossa Se-
nhora da Conceição (HNSC), Tubarão/SC, no período de 
maio a junho de 2019.

O presente estudo fez parte de um guarda-chuva inti-
tulado: “Fatores de Risco Relacionados ao Binômio que 
Influenciam no Processo do Aleitamento Materno”, o qual 
avaliou 360 puérperas.

Foram incluídas no estudo puérperas adolescentes, não 
adolescentes e seus respectivos filhos nascidos vivos. Os 
critérios de exclusão estabelecidos foram: puérpera com al-
teração cognitiva, contraindicação ao aleitamento materno 
por doença infecciosa ou uso de medicamento, mães que 
destinaram seus bebês à adoção e não assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.

O tamanho amostral foi calculado no programa Open- 
Epi de livre acesso, prevendo-se frequência de exposição 
nos casos de 30% e nos controles de 10%, relação de caso:-
controle 1:3, com poder do estudo de 80% e nível de con-
fiança de 95%. O grupo caso foi composto por 41 puér-
peras adolescentes e o grupo controle, por 123 puérperas 
não adolescentes.

number of  prenatal visits less than six (OR=2.73;95%CI=1.09-8.82; p=0.027). Also, being an adult presented a higher chance of  cesarean delivery 
(OR=3.23;95%CI=1.54-6.78;p=0.001). There was a low rate of  breastfeeding orientation in both groups. Conclusions: Among the main factors 
associated with teenage pregnancy were low education, lower socioeconomic status, unplanned pregnancy, early sexual debut, primiparous, and inadequate 
prenatal care. Pregnant adolescents had higher rates of  natural childbirth.

KEYWORDS: Pregnancy; adolescence; newborn; contraception; breastfeeding.
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Os dados foram coletados via entrevista presencial, duran-
te a internação hospitalar, por meio de um questionário elabo-
rado pelas pesquisadoras com base em revisão bibliográfica 
associado à pesquisa no prontuário eletrônico Philips Tasy.

As variáveis foram subdivididas em categorias: dados 
sociodemográficos (idade, etnia, procedência, profissão, 
estado civil, escolaridade, reside com o pai do recém-nas-
cido); dados ginecológicos, gestacionais e obstétricos (me-
narca, coitarca, preservativo na primeira relação sexual, 
recebeu orientação sobre anticoncepção, método contra-
ceptivo ao engravidar, paridade, aborto, gravidez planejada, 
apoio da família, pré-natal, número de consultas, acompa-
nhamento da gestação, intercorrência na gestação, via de 
parto, indicação de cesárea, intercorrência no parto, IMC 
pré-gestacional e gestacional, comorbidade prévia); dados 
sobre aleitamento materno (amamentação anterior, tipo de 
mamilo, desejo de amamentar, orientação quanto ao alei-
tamento materno, contato pele a pele pós-parto, contato 
seio materno na primeira hora de vida, dificuldade no alei-
tamento materno, necessidade de complementação, tipo de 
leite utilizado); dados do recém-nascido (sexo, idade gesta-
cional, peso ao nascer, internação em unidade de terapia 
intensiva neonatal, necessidade de suporte ventilatório).

A faixa etária estabelecida para adolescência foi dos 10 
aos 19 anos, segundo a definição da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) (4). O recém-nascido foi classificado confor-
me a idade gestacional do nascimento: pré-termo (inferior a 
37 semanas completas), a termo (37 semanas completas até 
42 semanas incompletas) e pós-termo (42 semanas comple-
tas ou mais) (14). Quanto ao peso ao nascer, foi considera-
do baixo peso valor abaixo de 2500 g e muito baixo peso 
inferior a 1500 g (14). O número de consultas no pré-natal 
seguiu a recomendação do Ministério da Saúde (15), no mí-
nimo seis consultas durante a gestação. O Índice de Massa 
Corporal (IMC) foi classificado em: baixo peso (<18,5 kg/
m²), eutrófico (18,5 - 24,9kg/m²), sobrepeso (25 - 29,9kg/
m²), obesidade grau I (30 - 34,9kg/m²), obesidade grau II 
(35 - 39,9kg/m²), grau III (³40 kg/m²)16.

Os dados coletados foram compilados e analisados 
em planilha eletrônica, utilizando o software Excel®, e a 
análise foi realizada no programa estatístico PSPP 1.0.1 
(software livre com as mesmas funcionalidades do SPSS). 
As variáveis quantitativas foram descritas com medidas de 
tendência central e dispersão e as variáveis qualitativas, des-
critas em números absolutos e proporções. Utilizaram-se o 
teste t de Student e a análise de variância (ANOVA) para 
a comparação das médias. Para verificar associação entre 
variáveis categóricas, utilizaram-se o Qui-Quadrado de Mc-
Nemar e o teste exato de Fisher, quando indicado, conside-
rando-se o nível de significância de 5%. Para determinação 
da força da associação, foi utilizada a estimativa do risco re-
lativo para os estudos de caso-controle, Odds Ratio (OR), 
calculando seu intervalo de confiança a 95%.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade do Sul de Santa Catarina, sob pare-
cer nº 3.295.237.

RESULTADOS

No período do estudo ocorreram 360 partos; destes, 
11,38% corresponderam a partos de puérperas adolescentes.

Fizeram parte da pesquisa 164 puérperas, o grupo 
caso foi composto por 41 adolescentes, e o controle por 
123 mulheres adultas. A média de idade das adolescentes 
foi de 17,17 anos (DP±1,51), sendo a mínima 14 anos e 
a máxima 19 anos, enquanto no grupo controle a média 
encontrada foi de 28,93 anos (DP±5,70), variando entre 
20 e 42 anos.

Ao analisar a média de renda familiar das puérperas, foi 
constatada diferença estatística (p<0,001), haja vista que 
a média encontrada nas adolescentes foi de R$ 2.036,08 
(DP±1366,28) e nas adultas, a média foi de R$ 3.121,37 
(DP±1677,81).

Na variável escolaridade, entre as que não exerciam ati-
vidade laboral, 69,70% se autodeclaravam do lar, enquanto 
30,30% eram estudantes.

Ao analisar o perfil sociodemográfico dos grupos, ob-
servou-se diferença estatística entre as variáveis Exerce ati-
vidade laboral, Estado civil e Escolaridade, dados aponta-
dos na Tabela 1.

Em relação à média de idade da menarca e coitarca nos 
grupos pesquisados, ocorreu diferença estatística. As ado-
lescentes apresentaram menarca antes das adultas, uma vez 
que sua média de idade foi 11,98 anos, enquanto as adultas, 
12,53 anos (p=0,044). Com a coitarca aconteceu o mesmo, 
uma vez que as adolescentes iniciam sua vida sexual mais 
precocemente, sendo sua média de 14,78 anos, comparada 
aos 16,60 anos das adultas (p<0,001). 

A Tabela 2 apresenta os antecedentes ginecológicos, 
gestacionais e obstétricos nos dois grupos. Quanto à 
orientação sobre anticoncepção, 68,29% (84) das adul-
tas receberam informações acerca do tema, enquanto 
51,22% (21) das adolescentes relataram ter tido contato 
com tais esclarecimentos (p=0,049). Em relação à variá-
vel Paridade, as primíparas tiveram maior frequência no 
grupo das adolescentes (78,05%), enquanto 32,52% no 
grupo das puérperas adultas, evidenciando que o grupo 
controle possuía experiência frente a uma gravidez.

Ao analisar a variável gravidez planejada, verificou-se 
que ser adulta é fator de proteção, ou seja, a chance de uma 
adulta ter gravidez planejada é 71% maior em relação às 
adolescentes (OR=0,29; IC95%=0,13-0,64). No que tange 
à via de parto, ocorreu significância estatística (p=0,001): 
65,85% das adolescentes tiveram parto normal, enquanto 
as adultas demonstraram maior ocorrência de parto cesá-
reo (62,60%). Quando as puérperas foram questionadas 
sobre os motivos que as levaram ao parto cirúrgico, 24,88% 
das adultas referiram ter essa opção para o nascimento do 
bebê, enquanto 2,44% das adolescentes, logo demonstran-
do que ser adulta apresenta maior chance de parto cesáreo 
(OR=3,23; IC95%=1,54-6,78).

Houve semelhança quanto à realização do pré-natal em 
ambos os grupos, porém ocorreu diferença estatística em 
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relação ao número de consultas: 10,24% (13) das adultas 
realizaram menos de seis consultas durante a gestação, 
comparadas a 24,39% (10) das puérperas adolescentes. 
Ainda, acerca do pré-natal, 95% (27) das adolescentes fo-
ram acompanhadas na rede pública, enquanto 68,03% (84) 
das adultas.

Na análise do estado nutricional das puérperas, hou-
ve significância estatística tanto no IMC pré-gestacional 
quanto ao final da gestação. A frequência de adoles-
centes com diagnóstico de obesidade pré-gestacional 
foi de 9,76%, comparadas a 26,02% do grupo contro-
le (p=0,029), demonstrando que as adultas já iniciavam 
a gestação com diagnóstico de obesidade (OR=3,25; 
IC95%=1,07-9,85). Do total, 43,90% das pesquisadas 
apresentaram obesidade ao fim da gravidez, sendo a fre-
quência das adolescentes de 26,83%, enquanto as par-
turientes adultas, prevalência de 49,59%, com p= 0,011 
(OR=2,68; IC95%=1,23-5,83).

Quanto a outras comorbidades prévias, 14,63% (6) das 
puérperas adolescentes possuíam alguma comorbidade, já 
as adultas, 27,64% (34). Logo, há uma tendência 1,9x maior 
das parturientes adultas de portarem algum diagnóstico 
prévio (p=0,093).  Além disso, 14,63% (6) das adolescentes 
apresentavam doença psiquiátrica anterior (p=0,484), com-

paradas a 19,51% (24) das parturientes adultas; e 9,76% (4) 
das puérperas mais jovens apresentavam doença psiquiátri-
ca atual (p=0,882), contra 10,57% (13) do controle.

Ao analisar os fatores associados ao aleitamento ma-
terno nos dois grupos, observa-se na Tabela 3 que houve 
diferença estatística quanto à presença de aleitamento ma-
terno anterior e formato de mamilo. Nas demais variáveis, 
não ocorreu associação.

No que diz respeito às características do RN, hou-
ve diferença estatística quanto à média do peso do RN 
(p=0,043), sendo que a média dos nascidos de mães 
adolescentes foi de 3116,83g (DP±633,96) contra 
3322,49g (DP±524,14) do grupo controle. Já em rela-
ção à média do comprimento do RN, não houve signi-
ficância (p=0,691), bebês nascidos de mães mais jovens 
demonstraram média de 47,25cm (DP±3,66), enquanto 
os neonatos do grupo controle 47,50cm (DP±2,75). Na 
média da IG do nascimento, foi observada semelhança 
entre ambos os grupos (p=0,954), os casos tiveram mé-
dia de 38,92 semanas (DP±2,56), já o grupo controle, 
38,90 semanas (DP±1,69).

Além disso, na variável intercorrência ao nascer, ape-
sar de neonatos de mães adultas terem apresentado maior 
frequência, 19,51% (24), não houve significância estatística 

 
Puérpera  

adolescente
(n=41)

Puérpera não  
adolescente

(n=123)
OR IC95% p -valor

 N % n %    

Procedência        

Tubarão 12 29,27 39 31,71 0,89 0,41-1,93 0,770

Outro município 29 70,73 84 68,29    

Etnia        

Caucasiana 32 78,05 99 80,49 0,86 0,36-2,04 0,736

Não caucasiana 9 21,95 24 19,51    

Profissão        

Exerce atividade laboral 8 19,51 88 71,54 0,10 0,04-0,23 < 0,001*

Não exerce atividade laboral 33 80,49 35 28,46    

Estado civil        

Solteira 14 34,15 10 8,13 5,86 2,35-4,61 < 0,001*

Casada/União estável 27 65,85 113 91,87    

Escolaridade n=40      

< 8 anos 19 47,50 25 20,33 3,55 1,66-7,59 0,001*

> 8 anos 21 52,50 98 79,67    

Reside pai do RN#        

Sim 36 87,80 115 93,50 0,50 0,15-1,63 0,243

Não 5 12,20 8 6,50    

Tabela 1. Perfil sociodemográfico das puérperas adolescentes e não adolescentes atendidas na Maternidade do Hospital Nossa Senhora da 
Conceição, no período de maio a junho de 2019.

# Recém-nascido, * significância estatística=p<0,05
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Puérpera  

adolescente
n=41

Puérpera não  
adolescente

n=123
OR IC95% p - valor

 n % n %    
Menarca  (anos)        
8 - 12 26 63,41 63 51,22 1,65 0,80-3,42 0,175
>13 15 36,59 60 48,78    
Coitarca (anos)        
10 - 14 16 39,02 11 8,94 6,52 2,70-15,24 < 0,001*
>15 25 60,98 112 91,06    
Preservativo na primeira relação 
sexual  n = 121    

Sim 25 60,98 72 59,50 1,06 0,52-2,20 0,868
Não 16 39,02 49 40,50    
Recebeu orientação sobre 
anticoncepção        

Sim 21 51,22 84 68,29 0,49 0,24-1,00 0,049*
Não 20 48,78 39 31,71    
Método contraceptivo ao engravidar        
Sim 14 34,15 62 50,41 0,51 0,24-1,06 0,071
Não 27 65,85 61 49,59    
Paridade        
Primípara 32 78,05 40 32,52 7,38 3,22-6,92 < 0,001*
Multípara 9 21,95 83 67,48    
Aborto        
Sim 9 21,95 29 23,58 0,91 0,39-2,13 0,831
Não 32 78,05 94 76,42    
Meio de descoberta        
BHCG+ 6 14,63 17 13,82 1,07 0,39-2,92 0,897
Teste de  farmácia 35 85,37 106 86,18    
Gravidez planejada        
Sim 10 24,39 65 52,85 0,29 0,13-0,64 0,002*
Não 31 75,61 58 47,15    
Apoio da família        
Sim 39 95,12 120 97,56 0,49 0,08-3,02 0,431
Não 2 4,88 3 2,44    
Pré-Natal        
Sim 40 97,56 122 99,19 0,33 0,02-5,36 0,411
Não 1 2,44 1 0,81    
N° de consultas        
<6 10 24,39 13 10,57 2,73 1,09-8,82 0,027*
>6 31  75,61 110 89,43    
Intercorrência na gestação        
Sim 12 29,27 55 44,72 0,51 0,24-1,09 0,081
Não 29 70,73 68 55,28    
Via de parto        
Não cesareana 27 65,85 46 37,40 3,23 1,54-6,78 0,001*
Cesárea 14 34,15 77 62,60    
Intercorrência no parto        
Sim 4 9,76 15 12,20 0,78 0,24-2,49 0,673
Não 37 90,24 108 87,80    

Tabela 2. Antecedentes ginecológicos, gestacionais e obstétricos das puérperas adolescentes e não adolescentes atendidas na Maternidade do 
Hospital Nossa Senhora da Conceição, no período de maio a junho de 2019.

+ BHCG=gonadotrofina coriônica humana; * significância estatística=p<0,05
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(p=0,288), tendo em vista que 12,20% (5) dos filhos de 
adolescentes demonstraram intercorrência durante o nasci-
mento. Por conseguinte, a variável internação em UTI não 
evidenciou diferença estatística (p=0,402), ocorrência de 
7,32% (3) entre prole de puérperas adolescentes, e 4,07% 
(5) no grupo controle.

DISCUSSÃO
 
Em média, 16 milhões de meninas entre 15 e 19 anos 

engravidam, isso equivale a 11% de todos os nascidos no 
mundo. A grande maioria das ocorrências de gravidez nessa 
faixa etária acontece nos países em desenvolvimento (17).

 Puérpera adolescente
(n=41)

Puérpera não adolescente
(n=123) OR IC (95%) p-valor

 n % n %    

Amamentação anterior n=12 n=84    

  Sim 8 66,67 77 91,67 0,18 0,04-0,76 0,011*

  Não 4 33,33 7 8,33    

Tipo de mamilo        

  Protruso 15 36,59 78 63,41 0,33 0,16-0,69 0,003*

Pouco protruso 26 63,41 45 36,59    

Desejo de amamentar        

  Sim 41 100 121 98,37 - - 0,411

  Não - - 2 1,63    

Orientação quanto ao AM#        

  Sim 13 31,71 47 38,21 0,75 0,35-1,59 0,454

  Não 28 68,29 76 61,79    

Contato pele a pele   n=121    

  Sim 39 95,12 113 93,39 1,38 0,28-6,78 0,690

  Não 2 4,88 8 6,61    

Colocação ao seio na 1ª hora        

  Sim 34 82,93 96 78,05 1,37 0,55-3,42 0,505

  Não 7 17,07 27 21,95    

Dificuldade no AM# n=40 n=120    

  Sim 14 35 27 22,50 1,85 0,85-4,04 0,117

  Não 26 65 93 77,50    

Auxílio no AM        

  Sim 33 80,49 98 79,67 1,05 0,43-2,56 0,910

  Não 8 19,51 25 20,33    

Início do AM        

  < 24h 40 97,56 123 100 - - 0,082

  ≥ 24h 1 2,44 - -    

Tipo de leite        

  Seio Materno 36 87,80 112 91,06 0,71 0,23-2,17 0,543

Banco de    leite 5 12,20 11 8,94    

RN usou     complemento        

  Sim 9 21,95 21 17,07    

  Não 32 78,05 102 82,93 1,37 0,57-3,28 0,484

Tabela 3. Fatores associados ao aleitamento materno das puérperas adolescentes e não adolescentes atendidas na Maternidade do Hospital 
Nossa Senhora da Conceição, no período de maio a junho de 2019.

# Aleitamento materno, * significância estatística=p<0,05
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Mesmo em processo de declínio, segundo dados do 
DATASUS, a incidência de grávidas entre 15 e 19 anos no 
Brasil é tida como elevada, correspondendo a 15,70% do 
total em 2017, sendo que na Região Nordeste a frequência 
é de 33,70%, enquanto no sul do país, 10,97% (3). No pre-
sente trabalho, verificou-se que 11,38% das gestantes eram 
adolescentes, achado semelhante aos valores mundiais e 
na região sul do Brasil, porém menor frequência quando 
comparados ao Nordeste. Isso justifica-se pela qualidade 
da educação e assistência de saúde prestada no sul do esta-
do de Santa Catarina.

O presente estudo apontou que as adolescentes se 
encontravam na faixa etária entre 14 e 19 anos, ocorreu 
prevalência da etnia caucasiana, a maioria residia com o 
companheiro e não exercia atividade laboral. No estudo 
realizado em Fortaleza/CE (18), 79,6% das adolescentes 
residiam com o companheiro, e 86,7% não tinham ocu-
pação, corroborando com os achados desta pesquisa. A 
situação conjugal ocasionada pela gravidez não acarreta na 
independência financeira, pois continuam dependentes da 
família de origem, porém percebe-se que a gestação preco-
ce atua como agente preponderante para a conjugalidade 
entre casais jovens (18).

Trabalho desenvolvido em 2015 pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), em parceria com a Faculdade Latino-America-
na de Ciências (Flasco) e a Organização dos Estados Ibero-
-Americanos (OEI), constatou que 18,1% das adolescentes 
que haviam abandonado a escola tinham como justificativa 
a gravidez precoce (19). No entanto, nosso estudo observou 
que a maior parte do grupo casos já havia abandonado o am-
biente escolar, visto que, entre as que não exerciam atividade 
remunerada, mais da metade se autodeclarava do lar, en-
quanto menos de 30% referiu estudar. As adultas mostraram 
possuir maior nível de ensino, consequentemente, pode-se 
inferir que mulheres que se dedicam ao sistema escolar, em 
geral, adiam e planejam a ideia de gravidez.

Tanto que o fato de ser adulta mostrou-se como um 
fator protetor para se ter planejado a gravidez, sendo 71% 
maior a chance de uma adulta ter planejado sua gestação 
quando comparada com as adolescentes, uma vez que, 
apesar da maioria das adolescentes e adultas entrevistadas 
terem utilizado preservativo na sexarca, apenas cerca da 
metade do grupo casos recebeu informações sobre anti-
concepção, somado ao fato de que 65,85% das jovens não 
faziam uso de métodos contraceptivos e tiveram, da mes-
ma forma, relação sexual desprotegida. Tal fato pode ser 
explicado pela falta de informações e diálogo no ambiente 
familiar, abordagem ineficaz desse tema nas escolas e ina-
dequada assistência nos serviços de saúde (20).

Mesmo quando não planejada, quase a totalidade das 
puérperas adultas e das adolescentes recebeu apoio familiar 
frente à gestação, a qual ajuda no processo de aceitação 
da gravidez, principalmente por parte das gestantes mais 
jovens. Trabalho descritivo realizado em 2016 reforça essas 
informações, pois afirma que a gravidez nesta fase da vida, 
geralmente, se dá de maneira inesperada e sem planejamen-

to, encontrando, no apoio da família, influência positiva 
diante desta experiência (20).

O início precoce da vida sexual mostra-se importante 
preocupação para a saúde pública, pois, além de grande fator 
de risco para gravidez precoce, também representa ser for-
te perpetuadora de baixas condições socioeconômicas (21). 
No presente estudo, observa-se que quase 40% das adoles-
centes iniciaram sua vida sexual antes dos 15 anos. Contudo, 
a precoce iniciação das atividades sexuais não consiste, iso-
ladamente, no único fator responsável pela gravidez. Faz-se 
essencial considerar o insucesso escolar e a má qualidade das 
relações familiares como fatores importantes (21).

Verificamos que houve uma maior frequência de adul-
tas com comorbidades prévias à gestação, o que já era 
de se esperar, devido à diferença de idade entre os dois 
grupos estudados. Porém, entre essas comorbidades está 
a obesidade, de extrema importância, visto que influencia 
diretamente nos desfechos gestacionais da mãe e do bebê. 
Estudo canadense constata que diferentes complicações 
têm sido associadas tanto ao ganho excessivo, quanto in-
suficiente de peso durante a gestação. Entre os possíveis 
desfechos, há a prematuridade, o baixo peso ao nascer e o 
parto cirúrgico (22).

Nesta pesquisa, ser adolescente mostrou-se como fator 
protetor a obesidade tanto pré, quanto durante a gestação. 
Tanto que, ao final da gravidez, 50% das puérperas adultas 
apresentavam obesidade. Do total, cerca de 44% das mu-
lheres finalizaram a gestação obesas. Estudo realizado por 
Sato e colaboradores (23) verificou que 44,3% das mulhe-
res finalizaram a gravidez com sobrepeso e obesidade. Pro-
vavelmente em função da crença da gestante brasileira de 
que, durante o processo de gravidez, deve-se comer para 
satisfazer duas pessoas: ela mesma, e o bebê, resultando 
em uma maior ingesta calórica. Logo, por mais que as ado-
lescentes tenham menores chances de se mostrarem acima 
do peso ao fim da gestação, tornam-se essenciais, para to-
das as gestantes, orientações nutricionais, atividades físicas 
e adequado pré-natal para acompanhamento do binômio.

No que tange ao pré-natal, tem-se, por definição, um 
conjunto de mecanismos clínicos e educativos, que busca 
acompanhar o desenvolvimento da gestação, tanto para saú-
de da mãe, quanto do bebê (24). Neste estudo, a maioria das 
adolescentes e adultas o realizou, porém, o grupo casos de-
monstrou menor número de consultas em relação às adultas.  

Estudo publicado em 2019 constatou que mulheres não 
adolescentes, com maior renda per capita e primíparas apre-
sentavam maiores chances de ter um pré-natal adequado 
(25). Portanto, infere-se que a falta de conhecimento sobre a 
importância dessa rotina de cuidados, a dificuldade de acesso 
a tais serviços, crenças culturais acerca da gravidez, e, mais 
uma vez, o nível escolar e socioeconômico da gestante in-
fluenciam no seu cuidado com a gestação (25). Dessa forma, 
é importante a criação de programas educacionais que au-
mentem o conhecimento das mulheres sobre a importância 
do pré-natal, além de estratégias que identifiquem gestações 
de risco e incentivem seu cuidado precoce. 
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A via de parto também parece ser influenciada pela fase 
e situação de vida na qual a gestante se encontra. Estudo 
realizado nos Estados Unidos referiu que as adolescentes 
possuem chance inferior de parto cesáreo, e maior proba-
bilidade de ter um parto vaginal adequado, apesar das an-
teriores preocupações sobre uma estrutura pélvica imatura 
(26). Tais dados corroboram com os encontrados neste 
estudo, já que o fato de ser adulta apresentou maior chan-
ce para realização de parto cirúrgico, sendo que a cesárea 
eletiva se mostrou frequente em meio ao grupo controle. 
Como resultado, esses dados podem auxiliar na orientação 
das adolescentes durante a gestação, além de desmistificar 
paradigmas relacionados ao parto vaginal, atuando em uma 
melhor experiência tanto para a adolescente, quanto para 
o recém-nascido.

Pesquisa realizada em 2019 enfatiza a necessidade de 
avaliação antropométrica e estudos para classificação e me-
lhor definição dos riscos associados à gravidez na adoles-
cência (27). Neste estudo, verificou-se que a média de peso 
do RN de mães adolescentes foi inferior quando compara-
da aos neonatos de mães adultas, enquanto a prematurida-
de mostrou-se pouco frequente em ambos os grupos. En-
tretanto, trabalho realizado na Bahia, em 2017, identificou a 
relação entre a adolescência e o parto prematuro, apesar de 
não ser uma frequência alarmante, o que reforça a ideia de 
planejamento de intervenções com o intuito de diminuir a 
gravidez precoce, além de ampliar e melhorar a assistência 
dessas mães adolescentes, minimizando o parto prematuro 
e outras complicações, principalmente através de medidas 
preventivas pré-natal (28).

Associado a todos esses diferentes desfechos, o alei-
tamento materno não pode ser deixado de lado. Sabe-se 
que o leite proveniente da mãe promove o crescimento e 
desenvolvimento da criança, estreita laços afetivos entre 
mãe-filho e influencia na prevenção de diferentes morbida-
des na infância e na fase adulta (29). Apesar disso, estudo 
realizado por Maranhão e colaboradores (29) sugere que a 
falta de informações leva a mãe mais jovem a crer em mitos 
e crenças, além de gerar insegurança quanto ao valor nutri-
cional do leite materno, ocasionando no desmame precoce.

Os achados deste estudo corroboram com tal trabalho, 
pois constata que ambos os grupos apresentaram baixo ní-
vel de orientação acerca da importância do aleitamento ma-
terno para o binômio, sendo que essa frequência era menor 
entre as adolescentes. Além disso, também se observou que 
2/3 das mães mais jovens possuíam mamilos planos ou 
invertidos, dificultando a amamentação em um primeiro 
momento, enquanto nas adultas, há maior prevalência de 
mamilos normais ou compridos. E, especificamente, entre 
as mães multíparas, ser adulta mostrou-se fator de proteção 
para o aleitamento anterior, já que puérperas mais velhas ti-
nham amamentado em gestações anteriores, enquanto nas 
adolescentes essa frequência se mostrou bem menor.

Como limitações, o estudo apresentou curto espaço de 
tempo para coleta de dados, além do grupo caso possuir 
número restrito de indivíduos.

CONCLUSÃO
 
O estudo identificou associação entre gravidez na ado-

lescência com menor nível de escolaridade e socioeconô-
mico, não atividade laboral, menarca e sexarca precoce, 
não planejamento da gravidez, número de consultas de 
pré-natal inferior a seis, e média do peso do RN, sendo 
menor entre as mães jovens. Mas, também, ser adolescente 
se mostrou fator protetor para via de parto, prevalecendo 
parto normal e para menor diagnóstico de comorbidades 
prévias, entre elas, obesidade. Diante disso, faz-se essencial 
a criação de programas voltados à educação e orientação 
acerca de saúde sexual e planejamento familiar, a fim de 
que essas meninas possam ter conhecimento sobre as di-
ficuldades e consequências que uma gravidez inesperada 
pode acarretar em suas vidas, fazendo da maternidade uma 
escolha consciente realizada pela jovem. Além disso, este 
estudo reforça, ainda, a necessidade de melhorias no aten-
dimento pré-natal, visando diminuir desfechos desfavorá-
veis para o binômio. 
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Avaliação da composição corporal de adolescentes  
com infecção vertical pelo HIV

Morgana Kreuscher1, Deisi Maria Vargas2

RESUMO

Introdução: O surgimento da terapia antirretroviral (TARV) reduziu a mortalidade da infecção pelo HIV para menos de 2% ao ano, 
tornando o HIV uma doença crônica, predispondo ao aparecimento de comorbidades, como alterações da composição corporal 
(CC). Objetivos: Avaliar a CC de adolescentes infectados pelo HIV. Métodos: Estudo observacional em adolescentes com infec-
ção vertical pelo HIV. Estudaram-se idade, peso, estatura, IMC, uso de antirretrovirais, tempo de uso, categoria clínica, CD4 e CD8 
séricos, carga viral e CC. A CC foi avaliada por densitometria por emissão de raios X de dupla energia (DXA). Na análise estatística, 
utilizaram-se teste exato de Fisher, U de Mann Whitney e regressão logística. Resultados: Foram avaliados 22 adolescentes (12 
meninas) com idade média de 13,9+2,5 anos. Os parâmetros antropométricos e de CC ajustados para idade e sexo foram inferiores 
à média observada na população de referência. Massa gorda e densidade mineral óssea (DMO) de corpo total foram os parâmetros 
mais acometidos. A baixa massa óssea ocorreu em 45,4% dos participantes e se associou positivamente com o Z-score de estatura e 
a massa gorda, sendo mais frequente no sexo masculino (9,1% vs 36,4%). A probabilidade de um adolescente com infecção vertical 
pelo HIV ter DMO baixa aumentou em 18 vezes no sexo masculino e em 10 vezes com Z-score de estatura < - 0,9. Conclusão: Os 
adolescentes com infecção vertical pelo HIV apresentaram massa gorda e DMO menores. A BMO (45,4%) foi positivamente asso-
ciada ao sexo masculino, à quantidade de massa gorda e à altura.

UNITERMOS: Adolescente, Composição corporal, Densidade óssea, Densitometria, Infecção pelo HIV

ABSTRACT

Introduction: The emergence of  antiretroviral therapy (ART) has reduced mortality from HIV infection to less than 2% per year, making HIV a 
chronic disease, predisposing to the development of  comorbidities such as changes in body composition (BC). Objectives: To evaluate the BC of  HIV-
infected adolescents. Methods: Observational study in adolescents with vertical HIV infection. The parameters analyzed were age, weight, height, BMI, 
antiretroviral use, treatment time, clinical category, serum CD4 and CD8, viral load, and BC. BC was assessed by densitometry with dual-energy X-ray 
absorptiometry (DXA). Statistical analysis used Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test, and logistic regression. Results: Evaluation of  22 adolescents 
(12 girls) with a mean age of  13.9+2.5 years. The age and sex-adjusted anthropometric parameters and BC were lower than the mean observed in the refer-
ence population.  The most affected parameters were total body fat mass and bone mineral density (BMD). Low bone mass occurred in 45.4% of  participants, 
was positively associated with height Z-score and fat mass, and was more frequent in males (9.1% vs 36.4%). The probability of  an adolescent with vertical 
HIV infection having low BMD increased by 18 times in males and 10 times with a Z-score of  stature < - 0.9. Conclusions: adolescents with vertical 
HIV infection had lower fat mass and BMD. DMO (45.4%) was positively associated with male sex, amount of  fat mass, and height.

KEYWORDS: Adolescent; body composition; bone density; desitometry; hiv infection.

Body composition evaluation in adolescents with vertical HIV
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INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da terapia antirretroviral (TARV) e 
sua distribuição pelo governo do Brasil, houve melhora da so-
brevida de indivíduos que vivem com HIV. A redução da mor-
talidade para menos de 2% ao ano após tratamento efetivo au-
mentou a sobrevida das pessoas infectadas, com consequente 
aumento de efeitos degenerativos da infecção em outros as-
pectos da saúde. Com isso, a infecção pelo HIV tornou-se 
uma doença crônica com diversas nuances. Entre as alterações 
crônicas encontradas, temos: aumento do risco cardiovascular 
com potencialização de dislipidemias e indução de alterações 
vasculares; síndrome metabólica através de desenvolvimento 
de resistência à insulina; anormalidade na distribuição de gor-
dura corporal e hipertensão arterial; lipodistrofia; alterações 
renais; alterações hepáticas; alterações osteoarticulares, como 
perda de massa óssea e osteoporose, e coinfecções (1). 

Considerando que havia 36,7 milhões de pessoas vivendo 
com HIV em 2016, e, destas, 2,1 milhões eram crianças meno-
res de 15 anos, surge a necessidade de monitorar sistematica-
mente diferentes aspectos de sua saúde, visto que viverão mais 
tempo expostas aos efeitos da infecção crônica pelo HIV e da 
TARV de longo prazo. Segundo dados do Ministério da Saú-
de, foram notificados 5,8 casos/100 mil habitantes no ano de 
2016, na faixa etária de 10 a 19 anos, no Brasil (2,3). A infecção 
pelo HIV por um longo período pode cursar com alteração 
da composição corporal. O tratamento com TARV, apesar de 
melhorar a morbimortalidade desses indivíduos, levou à ocor-
rência da Síndrome da Lipodistrofia, descrita pela primeira vez 
em 1998, por Carr e colaboradores (4). Essa síndrome altera 
a distribuição do tecido adiposo corporal, aumenta distúrbios 
metabólicos e reduz a massa óssea. Observa-se que o HIV 
é fator de risco para desmineralização óssea, resultando em 
osteopenia e osteoporose. Entre os fatores causadores dessa 
redução de massa óssea, estão efeitos diretos do vírus nas cé-
lulas ósseas, inflamação persistente, alterações metabólicas da 
vitamina D e anormalidades mitocondriais. Além disso, o uso 
de TARV com inibidores de protease (IP) pode alterar tam-
bém o metabolismo das células ósseas. O uso de TARV com 
IP, entre eles alguns antirretrovirais específicos, como Estavu-
dina, Tenovovir e Ritonavir, tem mostrado maiores compli-
cações relacionadas à composição corporal (CC) (5). Como a 
infecção ocorre precocemente na vida desses indivíduos e há 
uma exposição prolongada ao tratamento, observa-se exposi-
ção cumulativa e maiores efeitos colaterais (6,7).

Com intuito de quantificar e compreender as alterações 
da CC, vários métodos de avaliação foram desenvolvidos e 
aperfeiçoados ao longo dos últimos 20 anos, aumentando a 
precisão e a facilidade de realizar essas medições. A densi-
tometria com raio X de dupla energia (DXA) é considerada 
a técnica não invasiva mais precisa e reprodutível para de-
finir a mineralização óssea in vivo, tornando-se, desde a sua 
introdução em 1987, a técnica mais comumente emprega-
da para medir a composição corporal. Por meio da DXA, é 
possível determinar o conteúdo mineral ósseo, área óssea, 
massa magra e porcentagem de gordura.

Dessa forma, frente à importância que os estágios da 
infância e adolescência têm no crescimento e desenvolvi-
mento adequado do corpo humano e considerando um 
possível impacto da infecção pelo HIV neste processo, es-
tudos de avaliação da CC nesta condição clínica auxiliam 
na sua caracterização e na compreensão de possíveis alte-
rações. Ademais, com a introdução da TARV a sobrevida 
dos pacientes HIV positivos aumentou significativamente. 
No entanto, seus efeitos colaterais representam um desafio 
permanente. Alterações na CC têm sido descritas na litera-
tura desde o início do uso dessas medicações, porém não há 
descrições na literatura a respeito das crianças e adolescen-
tes da região de Blumenau/SC e na região sul do país. Os 
estudos que são apresentados, em sua maioria, se referem 
a adultos (8-12) ou foram realizados em crianças de outros 
países que não o Brasil (7,13-19). Há poucos estudos com 
relação a complicações crônicas da infecção pelo HIV e ao 
uso de TARV no nosso país (20-22). Entretanto, não há 
estudos na literatura avaliando alterações de CC com den-
sitometria óssea em adolescentes infectados verticalmente 
pelo HIV no Brasil. A fim de discutir melhor as alterações 
da CC em adolescentes, buscamos, através deste trabalho, 
avaliar e descrever parâmetros antropométricos e de com-
posição corporal de adolescentes infectados pelo HIV na 
região de Blumenau/SC. 

MÉTODOS

Estudo clínico observacional desenvolvido no Hospital 
Dia do Sistema de atendimento especializado em doença se-
xualmente transmissível – programa HIV/AIDS da Secreta-
ria de Saúde de Blumenau (SAE). Participaram da pesquisa 
adolescentes de ambos os sexos com diagnóstico de infecção 
pelo HIV transmitido de forma vertical. As variáveis estuda-
das foram: idade, peso, estatura, IMC, uso de agentes antirre-
trovirais, tempo de uso dos agentes antirretrovirais, categoria 
clínica da doença, dosagem de CD4 e CD8 séricos, carga viral 
e parâmetros de composição corporal (massa gorda, massa 
magra e densidade mineral óssea). Os dados foram coletados 
a partir dos prontuários médicos e anamnese densitométrica, 
avaliando-se sexo, data de nascimento, idade, contagens de 
CD4, CD8, carga viral, tipo de terapia antirretroviral empre-
gada e o tempo de tratamento. As dosagens laboratoriais de 
CD4, CD8 séricos e determinação da carga viral foram reali-
zadas em um único laboratório preestabelecido pelo SAE. As 
medidas de peso e altura foram mensuradas por um único in-
divíduo em balança antropométrica. O IMC foi calculado pela 
fórmula de peso em kg sobre altura ao quadrado em metros. 
Peso, estatura e IMC foram expressados em desvios-padrão 
da média para a idade e o sexo (escore-Z) utilizando as curvas 
de crescimento do NCHS (National Center for Health Statistics). 
Consideraram-se magreza e baixa estatura um escore-Z de 
IMC e estatura inferiores a -2 DP, e excesso de peso, um esco-
re-Z de IMC superior a +1DP. Os adolescentes foram classi-
ficados de acordo com as categorias clínicas da infecção pelo 
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HIV preconizada pela CDC14 (Centers of  Disease and Control 
Prevention, Estados Unidos), sendo elas as categorias: N (as-
sintomáticos), A (pacientes com sintomas leves), B (pacientes 
com sintomas moderados) e C (pacientes com sintomas gra-
ves). As variáveis de composição corporal estudadas foram: 
DMO em Z-score de corpo total; porcentagem de massa 
magra, de gordura corporal e de massa óssea do corpo total. 
Os dados de composição corporal foram obtidos por exame 
DXA utilizando aparelho modelo Explorer da marca Hollo-
gic®. Os exames foram realizados por operadora de densi-
tômetro certificada e os laudos emitidos por densitometrista 
clínico habilitado. Os parâmetros de composição corporal 
gerados pelo densitômetro foram transformados em desvio-
-padrão da média para idade, sexo, peso e estatura, segundo 
os valores de referência do NHANES utilizando ferramen-
ta disponível em www.bcm.edu/bodycomplab/Flashapps/
AllDXArefsChartpage.html e transformados em escore-Z de 
acordo com o sexo e a idade. Considerou-se baixa massa óssea 
quando o escore-Z da DMO da coluna lombar ou do corpo 
total foram inferiores a -1,0 DP (Zemel e col 1997). Os dados 

foram organizados em tabelas descritivas contendo medidas 
como: frequência, média, mediana, desvio-padrão e coeficien-
te de variação. As estimativas de média e de frequência foram 
construídas em intervalos com 95% de confiança. Para verifi-
car a normalidade dos dados, foi utilizado o Teste de Shapiro 
Wilks, mais adequado para amostras de até 50 repetições. Para 
análise estatística, foram utilizados os testes: Mann Whitney, t 
de Student, Exato de Fischer, McNemar e Qui-quadrado. Em 
todos os testes utilizados foi considerada a significância com 
o valor P < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Éti-
ca na Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), com protocolo n° 202/09, e todos os 
responsáveis dos participantes assinaram o termo de consen-
timento livre e esclarecido.

RESULTADOS

Foram avaliados 22 adolescentes com infecção vertical 
pelo HIV. Os dados descritivos das variáveis clínicas, antro-
pométricas e densitométricas são apresentados na Tabela 

Tabela 1- Medidas descritivas das variáveis de estudo.

DP: desvio-padrão; DQ: desvio quartílico; n: número de pacientes. DMO: densidade mineral óssea; CMO: conteúdo mineral ósseo.

Variáveis Média ± DP Mediana ± DQ Frequência (n ;%)
Idade (anos) 13,9 ± 2,5 13,4 ± 1,6 -
Sexo
 Masculino
 Feminino

 
-
-

 
-
-

 
10 (45,4)
12 (54,6)

Contagem de CD4 800,9 ±539,6 1.058,5 ± 390,5 -
Contagem de CD8 1.639,9 ± 771,0 1.428,5 ± 555,0 -
Carga viral 5.914,1 ± 12.629,3 175,0 ± 6.191,5 -
Uso de retrovirais (meses) 45,0 ±41,5 41,5 ±36,5 -
Uso de inibidores de protease
 Sim
 Não

- -
 

12 (54,6)
10 (45,4)

IMC Z-score -0,8 ± 1,5 -0,6 ± 1,0 -
Estatura Z-score -1,0 ± 0,9 -1,1 ± 0,5 -
Peso Z-score -1,1 ± 1,5 -1,1 ± 0,8 -
DMO coluna lombar Z-score -0,9 ± 0,8 -0,8 ± 0,6 -
DMO corpo total Z-score -1,6 ± 1,2 -1,7 ± 0,8 -
CMO corpo total Z-score -1,7 ± 1,3 -1,6 ± 0,8 -
Massa gorda % 21,4 ± 6,9 20 ± 4,6 -
Massa gorda gramas 9.532 ± 5.495,3 7.309,6 ± 2.818,1 -
Massa magra % 92,7 ± 7 95,9 ± 0,4 -
Massa magra gramas 31.821,8 ± 7.455,6 31.004,2 ± 5.896 -
Massa total gramas 34.266,4 ± 7209,6 35.025,9 ± 5.343,2 -
Massa gorda Z-score -1,5 ± 1 -1,5 ± 0,7 -
Massa magra/altura2 Z-score -0,7 ± 1,4 -0,5 ± 0,7 -
Estado nutricional
	 Eutrófico
 Magreza
Excesso de peso

 
-
-
-

 
-
-
-

 
18 (81,8)
3 (13,6)
1 (4,6)

Estatura
    Normal
    Baixa

 
-
-

 
-
-

 
19 (86,4)
3 (13,6)

Classificação	da	DMO
   Normal
   Baixa

-
-

-
-

 
12 (54,6)
10 (45,4)
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1. A maioria dos participantes estava eutrófico e em uso de 
inibidores de protease. Os parâmetros antropométricos e 
de composição corporal ajustados para idade e sexo foram 
inferiores à média observada na população de referência 
de adolescentes saudáveis, com um Z-score médio negati-
vo em todos os parâmetros estudados. Esta característica 
foi mais marcante para o peso, massa gorda e massa óssea 
de corpo total (CMO e DMO). Os adolescentes do sexo 
masculino apresentaram parâmetros antropométricos e de 
composição corporal diferentes daqueles do sexo femini-
no. Peso e estatura foram inferiores, assim como a massa 
gorda e massa óssea. A baixa massa óssea foi mais frequen-
te nos adolescentes do sexo masculino (Tabela 2). Não se 
observou associação entre composição corporal e uso de 
IP, uma vez que não houve diferenças significativas dos pa-

râmetros de composição corporal estudados entre os ado-
lescentes com e sem uso de inibidor (Tabela 3). 

O grupo em uso de inibidores de protease apresen-
tou massa total inferior ao grupo sem uso. Também não 
se observou associação do uso de inibidores de protea-
se com a redução da DMO. Os adolescentes com baixa 
massa óssea apresentaram estatura e massa gorda infe-
rior em relação àqueles com massa óssea normal. Tanto 
a gordura corporal expressa em porcentagem quanto a 
expressa em gramas foram menores nos adolescentes 
que apresentaram DMO baixa. Percebeu-se, ainda, que 
os pacientes com DMO baixa mostraram uma menor 
massa gorda em tronco e pernas. O índice de massa ma-
gra ajustado para idade e sexo (Z-score) foi, em média, 
1DP superior naqueles com DMO normal, mostrando 

Tabela 2 - Parâmetros	clínicos,	antropométricos	e	densitométricos	estratificados	por	sexo.

DP: Desvio-padrão; IMC: índice de massa corporal; IP: inibidor de protease; DMO: densidade mineral óssea; CMO: conteúdo mineral ósseo. * Valor P do Teste t de Student (teste paramétrico 
para amostras independentes); ** Valor P do Teste Mann Whitney (teste não paramétrico para amostras independentes). *** Teste Exato de Fischer.# em meses.

Sexo feminino 
(n = 12)

Sexo masculino
(n = 10)

Frequência
n (%) Média± DP Frequência

n (%) Média ± DP Valor de p

Idade (anos) - 14,2 ± 2,5 - 13,5 ± 2,5 0,507*

Contagem de CD4 - 1.069,8 ± 426,5 - 1.004,8 ± 674,3 0,509**

Contagem de CD8 - 1.842,3 ± 894,0 - 1.397 ± 538,8 0,428**

Carga Viral - 2.278,4 ± 4.808,7 - 10.277,1 ± 17.467,9 0,737**

IMC Z-score - -0,2 ± 1,1 - -1,5 ± 1,7 0,043*

Estatura Z-score - -0,6 ± 0,6 - -1,5 ± 0,9 0,012*

Peso Z-score - -0,4 ± 0,9 - -2,4 ± 1,4 0,000*

Uso de agentes retrovirais # - 47,2 ± 53,8 - 42,5 ± 21,8 0,338**

Uso de IP      

Sim 6 (50) - 6 (60) - 0,397***

Não 6 (50) - 4 (40) -  

DMO coluna Z-score - -0,5 ± 0,6 - -1,4 ± 0,7 0,003*

Massa gorda % - 25,7 ± 6,2 - 16,3 ± 3,4 0,001*

Massa gorda (g) - 12.473,3 ± 5.944,2 - 6.002,3 ± 1.378,7 0,003*

Massa magra (g) - 32.775,9 ± 6.102,8 - 30.677 ± 9.028,2 0,524*

CMO corpo total Z-score - -1,2 ± 0,9 - -2,4 ± 1,4 0,020*

DMO corpo total Z-score - -1,3 ± 1 - -2,0 ± 1,5 0,199*

Classificação	da	DMO      

Normal 10 (45,5) - 2 (9,1) - 0,004***

Baixa 2 (9,1) - 8 (36,4) -  

Massa gorda tronco (g) - 4.825,8 ± 2.855,6 - 2.060 ± 672,1 0,006*

Massa gorda pernas (g) - 5.331,3 ± 2.465,7 - 2.484,3 ± 548,3 0,002*
Massa	gorda	–	relação	tronco/
pernas - 0,9 ± 0,2 - 0,8 ± 0,2 0,432*

Massa gorda Z-score - -1,3 ± 1,2 - -1,7 ± 0,7 0,291*

Massa magra/altura2 Z-score - -0,3 ± 0,9 - -1,2 ± 1,7 0,126*
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uma tendência de os adolescentes com DMO baixa apre-
sentarem menor massa magra. Os adolescentes do sexo 
masculino apresentaram uma ocorrência de baixa mas-
sa óssea superior aos do sexo feminino (Tabela 4). Para 

identificar quais fatores possuem maior relação com a 
alteração na DMO, realizou-se uma análise multivariada. 
Os fatores selecionados foram determinados anterior-
mente quando comparados através do Teste t de Student, 

Tabela 3. Parâmetros	clínicos,	antropométricos	e	densitométricos	estratificados	por	uso	de	IP.

DP: Desvio-padrão; IMC: índice de massa corporal; IP: inibidor de protease; DMO: densidade mineral óssea; CMO: conteúdo mineral ósseo. * Valor de p do teste t de Student; ** valor de p do 
teste de Mann-Whitney; *** Teste exato de Fischer.

Teste t Teste M-WCom inibidor
(n = 12)

Sem inibidor
(n = 10)

Frequência
n (%) Média ± DP Frequência n 

(%) Média ± DP p* p**

Idade (anos) - 13,3 ± 2,4 - 14,46 ± 2,6 0,315 0,337

Sexo    

Masculino 6 (27,3) - 4 (18,1) -  0,399***

Feminino 6 (27,3) - 6 (27,3) -   

Contagem de CD4 - 1.113,8 ± 590,6 - 949,8 ± 516,8 0,515 0,618

Contagem de CD8 - 1.661,8 ± 731,6 - 1.635,3 ± 904,4 0,941 0,943

Carga Viral - 5.679,9 ± 1.5750,3 - 5.023 ± 7.870,4 0,910 0,218

IMC Z-score - -1,2 ± 1,8 - -0,2 ± 1,0 0,133 0,126

Estado nutricional       

Eutrófico 11 (50) -  7 (31,8) -   

Magreza 0 - 3 (13,7) -   

Excesso de peso 1 (4,5) - 0 -   

Estatura Z-score  -1,3 ± 0,7  -0,8 ± 0,9 0,232 0,270

Normal 11 (50) - 8 (36,4) -   

Baixa 1 (4,5) - 2 (9,1) -   

Peso Z-score - -1,6 ± 1,7 - -1,3 ± 1,3 0,732 0,943

Uso de  agentes retrovirais (m) - 32,3 ± 22,6 - 67 ± 52,8 0,094 0,059

DMO coluna  Z-score - -1,0 ± 0,8 - -0,9 ± 0,8 0,755 0,569

CMO Corpo Total Z-score - -2,1 ± 1,2 - -1,3 ± 1,3 0,211 0,226

DMO corpo total  Z-score - -1,7 ± 1,3 - -1,5 ± 1,2 0,679 0,499

Classificação	DMO       

Normal 6 (28,6%) - 5 (23,8%) - 0,575***  

Baixa 6 (28,6%) - 4 (19%) -   

Massa gorda % - 21,1 ± 6,9 - 22,5 ± 7,4 0,650 0,618

Massa gorda (g) - 8.436,1 ± 4.560,3 - 11.050,9 ± 6.800,5 0,304 0,319

Massa magra (g) - 28.879,6 ± 5.191,1 - 33.799,4 ± 7.290,6 0,086 0,088

Massa total (g) - 31.130,2 ± 5.830,8 - 36.551,3 ± 5.713,6 0,046 0,046

Massa gorda tronco (g) - 3.214,9 ± 2.358,3 - 4.086,8 ± 2.962,7 0,461 0,319

Massa gorda pernas (g) - 3.465 ± 1.657,3 - 4.831,8 ± 3.039,1 0,201 0,393

Relação	tronco/pernas - 0,9 ± 0,2 - 0,8 ± 0,1 0,600 0,943

Massa gorda Z-score - -1,4 ± 1,1 - -1,5 ± 1 0,891 0,721

Massa magra/altura2 Z-score - -1,1 ± 1,5 - -0,1 ± 0,9 0,078 0,154

CMO height z-score - -1 ± 1,5 - -0,7 ± 1,1 0,559 0,254

DMO height z-score - -0,7 ± 1,5 - -0,7 ± 0,9 0,951 0,411

Massa magra ajustada para altura Z-score - -0,6 ± 1,2 - 0,3 ± 0,9 0,072 0,094
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no qual as diferenças foram consideradas significativas 
(P < 0,05). Observou-se que o sexo masculino e a estatu-
ra (Z score < -0,905) apresentam associação significante 
com a DMO. Para estimar a razão de chances, realizou-
-se uma análise de regressão logística multivariada. Nesta 
análise, a probabilidade de um adolescente com infecção 
vertical pelo HIV ter DMO baixa aumenta 18 vezes no 
sexo masculino. Em relação à altura não houve signifi-
cância (Tabela 5).

DISCUSSÃO

A replicação viral do HIV e a progressão da infecção 
podem comprometer o crescimento de crianças e adoles-
centes com HIV e ocasionar déficit pondero-estatural (27). 
A forma como a replicação viral afeta o crescimento não 
é bem conhecida, mas a inibição do vírus HIV utilizando 
a TARV tem como objetivo favorecer o desenvolvimento 
adequado dos indivíduos infectados. A condição crônica 

Tabela 4 -	Parâmetros	clínicos,	antropométricos	e	de	composição	corporal	estratificados	por	diagnóstico	densitométrico	da	massa	óssea.

DP: Desvio-padrão; IMC: índice de massa corporal; IP: inibidor de protease; DMO: densidade mineral óssea; CMO: conteúdo mineral ósseo. * Valor P do Teste t de Student (teste paramétrico 
para amostras independentes); ** Valor P do Teste Mann Whitney (teste não paramétrico para amostras independentes); *** Teste exato de Fischer.

Variável

Classificação da DMO  

Baixa
(n = 10)

Normal
(n = 12)  

n % Média ± DP n % Média ± DP Valor de P
Idade decimal 10 - 13,9 ± 2,7 12 - 13,9 ± 2,4 0,993*

Sexo        

Masculino 8 80 - 2 20 - 0,003***

Feminino 2 17 - 10 83 -  

Contagem de CD4 10 - 986,3 ± 694,6 12 - 1085,3 ± 395,5 0,597**

Contagem de CD8 10 - 1485,6 ± 501,8 12 - 1768,5 ± 943 0,843**

Carga Viral 10 - 8792,5 ± 17482,4 12 - 3515,6 ± 6374 0,893**

Uso de agentes retrovirais (m)* 10 - 47,9 ± 27,8 12 - 42,7 ± 51,5 0,129**

IMC Z-score 10 - -1,5 ± 1,8 12 - -0,2 ± 0,9 0,055*

Estatura Z-score 10 - -1,6 ± 0,6 12 - -0,5 ± 0,7 0,001*

Peso Z-score 10 - -2 ± 1,7 12 - -1 ± 0,8 0,112*

DMO coluna Z-score 10 - -1,7 ± 0,5 12 - -0,3 ± 0,4 0,000*

CMO corpo total Z-score 10 - -2,6 ± 1,2 12 - -1 ± 0,8 0,001*

DMO corpo total Z-score 10 - -2,2 ± 1,5 12 - -1,1 ± 0,7 0,052*

Massa gorda % 10 - 18,2 ± 5,5 12 - 24,1 ± 7 0,043*

Massa gorda (g) 10 - 6972 ± 3648,8 12 - 11665,3 ± 5986,5 0,042*

Massa magra (g) 10 - 29671,7 ± 7150,5 12 - 33613,6 ± 7521,9 0,225*

Massa gorda tronco (g) 10 - 2405,2 ± 1467 12 - 4538,1 ± 2881,1 0,046*

Massa gorda pernas (g) 10 - 3055,2 ± 1765 12 - 4855,5 ± 2487,7 0,069*

Relação	tronco/pernas 10 - 0,8 ± 0,2 12 - 0,9 ± 0,2 0,147*

Massa gorda % Z-score 10 - -1,6 ± 0,8 12 - -1,3 ± 1,2 0,501*

Massa magra/altura2 Z-score 10 - -1,3 ± 1,8 12 - -0,2 ± 0,6 0,099*

Fatores OR IC(95%) P
Sexo (Masculino) 18,2639 1,46 - 228,56 0,024

Estatura atual Z-score (Z<-0,905) 10,7943 0,85 - 136,92 0,066

Tabela 5 - Fatores associados ao DMO em uma análise multivariada através da Análise de Regressão Logística Multivariada.

OR	-	Odds	Ratio,	IC95%	-	Intervalo	de	confiança.
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sem tratamento adequado poderia ser causa da baixa es-
tatura. Entretanto, ao iniciar efetivamente a TARV, há um  
catch-up da estatura. Ou seja, o controle da replicação viral 
está relacionado a um crescimento adequado (29). Se, por 
um lado, o uso de TARV possibilita um crescimento dentro 
dos parâmetros considerados ideais na população (33), por 
outro, seu uso prolongado pode comprometê-lo (29). Nos 
participantes deste estudo, encontramos casos de magreza 
e baixa estatura que podem estar relacionados à doença, ao 
uso prolongado de TARV ou, ainda, ao efeito sinérgico de 
ambos. O excesso de peso não foi um achado frequente 
neste estudo. Uma revisão sistemática recente evidenciou 
que grande parte dos adultos infectados pelo HIV apresen-
ta excesso de peso. Alguns estudos mostraram que aqueles 
em uso de TARV ganharam peso excessivamente, indican-
do que a TARV pode desencadear efeitos diversos sobre 
peso corporal (8). Embora o excesso de peso não seja uma 
condição frequente associada à infecção pelo HIV durante 
a infância e adolescência, aqueles em uso de TARV podem 
ganhar peso excessivamente ao longo do tratamento e evo-
luir com obesidade em idades posteriores. Os adolescentes 
do sexo masculino foram mais baixos e magros do que os 
adolescentes do sexo feminino. Adolescentes do sexo mas-
culino não infectados pelo HIV costumam ser mais altos 
do que seus pares femininos em dado estágio de puberda-
de. O atraso no início da puberdade, evento  mais frequen-
te em meninos, especialmente em uma situação de doença 
crônica, poderia explicar este achado. 

Massa gorda e massa óssea foram os compartimentos 
da composição corporal mais acometidos no grupo es-
tudado. Inúmeros fatores como idade, sexo e raça estão 
relacionados a alterações na composição corporal em indi-
víduos com HIV (23). Essas alterações são provavelmente 
o resultado de interações complexas entre a infecção pelo 
HIV, o uso de agentes antirretrovirais específicos, sexo e 
idade, bem como a carga genética e os fatores relacionados 
ao estilo de vida (24,25,31). 

Assim como no estudo de Lima et al. (2012), que es-
tudou escolares e adolescentes entre 7 e 17 anos, encon-
tramos redução da massa óssea nos adolescentes vivendo 
com HIV (26). O sexo masculino se associou a uma massa 
óssea inferior e maior ocorrência de BMO. Jacobson et al. 
(2010), ao comparar 236 indivíduos infectados pelo HIV 
entre 7 e 24 anos com 143 indivíduos não infectados, tam-
bém observaram que indivíduos do sexo masculino apre-
sentaram menor massa óssea, principalmente no estágio 
final da puberdade. Observando crianças e adolescentes 
entre 7 e 24 anos infectados e outros apenas expostos ao 
HIV, também constataram que os indivíduos do sexo mas-
culino infectados pelo HIV apresentaram maior frequência 
de DMO baixa (7). Em adultos, este fenômeno também é 
observado.  Gold et al (32), em um estudo do tipo coorte 
com 110 pacientes HIV positivos com média de idade de 
44 anos, verificaram que a prevalência de densidade óssea 
reduzida no sexo masculino é inesperadamente alta nessa 
população (61/110 ou 55,5%). Portanto, o sexo masculino 

parece ser um fator de risco para redução da massa óssea 
em adolescentes com HIV. No grupo estudado, os meni-
nos apresentem uma probabilidade 18 vezes maior de apre-
sentar BMO. Os mecanismos envolvidos na relação entre 
redução da massa óssea e infecção pelo HIV ainda são des-
conhecidos. Sabe-se que o metabolismo ósseo está altera-
do com aumento da reabsorção óssea (8,27). A redução da 
massa óssea durante a infância e a adolescência pode estar 
relacionada com o aumento do risco de osteopenia e osteo-
porose durante a vida adulta (36). 

Alguns estudos demonstram que crianças e adoles-
centes infectados pelo HIV apresentam gordura corpo-
ral menor quando comparadas a crianças não infectadas, 
fenômeno observado no grupo estudado. Jacobson et al 
(2018) constataram que crianças e adolescentes HIV-po-
sitivos apresentam menores taxas de massa gorda total e 
massa gorda em pernas, e maiores taxas de massa gorda 
em tronco, quando comparadas àqueles sem HIV. Além 
disso, mostram que pacientes do sexo masculino apresen-
tavam menores taxas de massa gorda quando comparados 
com o sexo feminino, mesmos resultados obtidos neste 
estudo (7,30,31).  

O inibidor de protease é descrito como um agente ca-
paz de bloquear a enzima protease do vírus, necessária para 
o processamento de proteínas. Assim, os IPs promovem 
a formação de partículas virais com defeitos, impedindo 
a formação de cópias virais infectantes (43). A terapia an-
tirretroviral potente (HAART), na qual encontramos IP, 
revolucionou o tratamento contra HIV. A HAART em si 
é acompanhada de alterações fisiopatológicas da gordura 
corporal, pois promove alterações no metabolismo celular 
e, simultaneamente, inibe o armazenamento normal em fa-
vor da deposição ectópica de gordura visceral (41). Quan-
do avaliamos o uso de IP e CC, a maioria dos estudos de-
monstra associação entre o uso de inibidores de protease 
e a diminuição da DMO (22,34,37-40). O presente estudo 
não identificou associação significativa entre a composição 
corporal e o uso de IP. Entretanto, os pacientes que fazem 
uso de inibidores de protease apresentaram menor mas-
sa magra em gramas quando comparados com pacientes 
que não utilizam esse medicamento, além de massa magra 
relacionada à altura ser cerca de 1 DP menor quando em 
uso de IP. Além disso, a variabilidade de combinações de 
medicamentos de TARV provoca variadas alterações no 
metabolismo ósseo. Acredita-se que IPs possam aumentar 
a atividade dos osteoclastos (34), o que poderia explicar 
a associação deles com redução da DMO. Sendo assim, 
a ausência de associação significativa entre o uso de IPs 
e a redução dos valores de densidade mineral óssea pode 
ser explicada pelo curto período de tempo de uso desse 
tratamento nos indivíduos estudados (média de 2,7 anos 
de uso de IP). Reis et al. (2014), ao comparar crianças e 
adolescentes de seis a dezenove anos infectadas pelo HIV 
subdivididos em grupos que usavam ou não IP, verifica-
ram que aqueles que faziam uso de IP apresentaram me-
nor índice de massa corporal, com Z-score de -0,22 e 0,12, 
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respectivamente (22). Esses dados diferem dos do nosso 
estudo, em que a frequência do uso de IP não influenciou 
significativamente maiores taxas de IMC. Por outro lado, 
Tan et al. (2001), ao comparar crianças pré-púberes de dois 
a doze anos infectadas pelo HIV quanto ao uso ou não de 
IP, constataram que ambos os grupos apresentavam um 
grau semelhante de retardo no crescimento, com Z-score 
de -0,82 ± 1,06 e -1,08 ± 1,79, respectivamente, indo ao 
encontro do resultado deste estudo (28).

CONCLUSÃO

Os adolescentes com infecção vertical pelo HIV da re-
gião de Blumenau/SC apresentaram massa gorda e DMO 
menores em relação à população de referência. Observou-
-se uma ocorrência alta de baixa massa óssea (45,4%) no 
grupo estudado, que esteve positivamente associada ao 
sexo masculino e à quantidade de massa gorda.
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Classificação quanto à vulnerabilidade social de lactentes  
em uma Unidade Básica de Saúde no sul do Brasil
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Pedro Terra Calil Macedo4, Rafael Pelissaro5, Milton Luiz Merony Ceia6

RESUMO

Introdução: A puericultura dentro do contexto do Programa de Saúde da Família (PSF) é a oportunidade de o médico observar o crescimento, 
o desenvolvimento e o contexto social em que a criança está inserida. Sendo os primeiros dois anos de vida o ponto crítico para o desenvolvi-
mento neuropsicomotor, o objetivo do trabalho é classificar, quanto ao risco social, os lactentes de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no sul 
do país. Métodos: O estudo trata-se de uma pesquisa documental, com delineamento transversal, quantitativo e qualitativo em pacientes com 2 
anos incompletos até o mês de maio de 2020. Foi realizado na cidade de Pelotas/RS na área de abrangência da UBS Nossa Senhora de Fátima. 
Resultados: Dos 91 pacientes incluídos no estudo, notou-se que 42,8% lactentes foram classificados como alto risco, 16,4% como médio risco 
e 40,6% como baixo risco. Nos parâmetros de alto risco, destaca-se o “chefe de família sem fonte de renda” (64%), seguido de “criança com 
suspeitas de maus-tratos, negligência ou abuso sexual” (25%). Nos parâmetros de médio risco, salienta-se o “peso ao nascer < 2500g” presente 
em 10 lactentes. Em oito critérios usados na classificação de risco, não foi encontrado nenhum lactente. Conclusão: Observou-se a importância 
da multidisciplinaridade no cuidado abrangente dos lactentes. É inegável o fato de que os números são pouco significativos, apesar da obtenção 
de fatores importantes zerados que demonstram um importante fator assistencial. Sendo assim, espera-se que, através de uma boa assistência 
aliada a programas governamentais, resulte em melhores desfechos dos parâmetros sociais.

UNITERMOS: Cuidado do Lactente, Estratégia Saúde da Família, Vulnerabilidade Social

ABSTRACT

Introduction: Childcare within the Family Health Strategies (Programa de Saúde da Família [PSF]) is the physician’s opportunity to observe the child’s 
growth, development, and social context. As the first two years of  life are the critical point for neuropsychomotor development, this study aims to classify infants 
in a Basic Health Unit (Unidade Básica de Saúde [UBS]) in the south of  the country regarding social risk. Methods: The study is documentary research, 
with cross-sectional, quantitative, and qualitative design in patients with two incomplete years of  age until May 2020. The study was carried out in the city 
of  Pelotas/RS in the coverage area of  UBS Nossa Senhora de Fátima. Results: Out of  91 patients in the study, 42.8% of  infants were classified as high 
risk, 16.4% as medium risk, and 40.6% as low risk. In the high-risk parameters, the “head of  household with no source of  income” (64%) stands out, fol-
lowed by “child with suspected mistreatment, neglect or sexual abuse” (25%). In the medium-risk parameters, “birth weight < 2500g” present in 10 infants 
stands out. In eight criteria used in the risk classification, no infants were found. Conclusion: The study observed the importance of  multidisciplinarity in 
the comprehensive care of  infants. Undeniably, the numbers are of  low significance, despite relevant factors zeroed, demonstrating a key care factor. Thus, the 
proper assistance allied with government programs is expected to result in better outcomes for social parameters.

KEYWORDS: Infant care; family health strategy; social vulnerability

Classification regarding the social vulnerability of  infants in a Basic Health Unit in southern Brazil
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INTRODUÇÃO

Dentro de uma visão abrangente do ser humano como 
um ser biopsicossocial, o conceito de Saúde do Desen-
volvimento (1) (Keating & Hertzman, 1999 - NY) é im-
prescindível para o alcance do máximo das habilidades e 
possibilidades de uma criança. O paradoxo que recai sobre 
uma nação com condições socioeconômicas precárias é a 
falta de recursos para o desenvolvimento dos que pode-
riam desenvolvê-la, com um círculo vicioso alimentado por 
corrupção, falta de liberdade econômica e individual (2). 

A consulta de puericultura dentro do contexto do pro-
grama de saúde da família (PSF) é a oportunidade de o 
médico observar não só os dados referentes ao crescimen-
to e desenvolvimento da criança, mas também o contex-
to social em que aquele cidadão está inserido, através da 
identificação precoce de fatores de risco dentro do núcleo 
familiar e socioeconômico (3). 

Esse novo olhar, a despeito da consulta de puericultura 
com enfoque no meio em que o indivíduo está inserido, tem 
como finalidade identificar e prevenir situações que possam 
repercutir a curto e longo prazo no seu desenvolvimento. 
Nesse contexto, o atendimento da criança não se restringe 
apenas ao momento da consulta médica, mas também à par-
ticipação ativa de todos os membros da equipe da unidade 
de saúde em um contexto multiprofissional (4).

Atualmente, as consultas de puericultura não se limitam 
somente aos lactentes, mas sim ao acompanhamento de 

todo o processo de desenvolvimento, da infância à ado-
lescência (5). Esse novo conceito, dentro das unidades de 
saúde que seguem os atributos da assistência à saúde da 
família (APS), possibilita o fortalecimento do vínculo mé-
dico-paciente. 

Embora seja inegável a contribuição de todas as fases 
do desenvolvimento para a formação do indivíduo, sabe-
mos que o ponto crítico para o desenvolvimento neurop-
sicomotor ocorre nos dois primeiros anos de vida, sendo 
esse o período em que o médico deve acompanhar com 
maior frequência o paciente, pois é o momento em que 
anormalidades podem ser detectadas de forma precoce, 
tendo um melhor prognóstico (6)

Tendo em vista as evidências sobre a importância da 
identificação de fatores de risco para uma possível inter-
venção, este trabalho terá o objetivo de classificar, quanto 
ao risco social, os lactentes, residentes na área de abrangên-
cia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nossa Senhora de 
Fátima no município de Pelotas/RS. 

MÉTODOS

O estudo em questão trata-se de um delineamento 
transversal, quantitativo e qualitativo por meio de pesquisa 
documental. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade Federal de Pelotas, conforme pare-
cer 4.100.635, e realizado na cidade de Pelotas/RS na área 
de abrangência da UBS Nossa Senhora de Fátima. Essa 

ALTO RISCO MÉDIO RISCO BAIXO RISCO

Ao nascimento:
- Mãe menor de 15 anos
- Mãe analfabeta
- Mãe sem apoio familiar
- Família proveniente de área de risco social
- Chefe da família sem fonte de renda
- Migração da família há menos de 1 ano
- Morte evitável de criança menor de 5 anos 
na família
- Mãe com problema psiquiátrico que 
impossibilita cuidados com a criança 
- Mãe com algum tipo de deficiência que 
impossibilite os cuidados com a criança
- Mãe dependente de álcool/drogas
- Criança manifestamente indesejada
- Mãe com 3 filhos menores de 5 anos

Ao nascimento:
- Peso ao nascer < 2.500 g
- Internação após alta materna
 

Ao nascimento: 
- RN cujos fatores de risco são definidos 
pela condição de ser criança e que não 
apresenta condições clínicas e sociais 
listadas

Risco social adquirido:
- Criança que se tornou manifestamente 
indesejada
- Criança com suspeita de maus-tratos, 
negligência e abuso sexual
- Família com problemas de relacionamento 
repercutindo na criança 

Risco clínico adquirido:
- Criança com três ou mais atendimentos 
em serviços de pronto-atendimento em 
menos de 3 meses
- Criança com desenvolvimento inadequado
- Criança com sobrepeso ou obesidade
- Criança portadora de condição clínica 
crônica

Risco habitual no seguimento:
- As crianças que seguem sua vida sem 
alterações na sua condição clínica e 
social, com os mesmos fatores de risco 
decorrentes de sua condição de ser criança 

Tabela 1: Critérios para classificação do recém-nascido de risco social ao nascer e risco social ou clínico adquirido

Fonte: Tabela adaptada do Tratado de Medicina da Família e Comunidade, 2018.
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Unidade de Saúde possui administração da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel), sendo uma Unidade Escola, 
onde os acadêmicos dos cursos da Saúde realizam o aten-
dimento dos pacientes com a preceptoria de docentes do 
Núcleo de Saúde Coletiva.

A Tabela 1 demonstra os 22 critérios que foram uti-
lizados para a classificação dos lactentes em riscos. Para 
que os lactentes fossem classificados como sendo alto 
risco de vulnerabilidade, eles deveriam preencher um ou 
mais dos 15 critérios de alto risco; os de médio risco deve-
riam preencher um ou mais dos sete critérios descritos e, 
por fim, foram classificados como baixo risco os que não 
preencheram nenhum dos critérios descritos dos demais 
riscos descritos.

A amostra foi composta pelos pacientes com até 2 anos 
incompletos até o mês de maio de 2020, os quais deverão 
ter realizado pelo menos 1 consulta de puericultura na uni-
dade e que pertençam à área de abrangência. Foram utili-
zados como critérios de exclusão da amostra pesquisada 
pacientes que, embora pertençam à área de abrangência 
da Unidade de Saúde, façam acompanhamento em outros 
serviços, seja vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
ou particular.

Os dados coletados foram agrupados em uma tabela, 
em formato eletrônico no programa Excel pacote 2015, 
com os fatores de risco sociais apontados pelo livro Tratado 
de Medicina da Família e Comunidade (1), sendo preservados o 
anonimato e a privacidade. O preenchimento se deu com 
duas opções de resposta, “0” correspondente a não e “1” 
correspondente a sim.

RESULTADOS

Foram analisados prontuários de 91 lactentes e classifica-
dos em baixo, médio ou alto risco de acordo com critérios 
preexistentes no Tratado de Medicina da Família e Comunidade (1). 

Observou-se que 42,8% lactentes foram classificados 
como alto risco, 16,4% como médio risco e 40,6% como 
baixo risco (Figura 1). Entre os pacientes com alto risco, 

56,41% apresentaram mais de um fator de risco, e entre 
os que se enquadraram no médio risco, foi observada uma 
sobreposição de risco em 26,66%. A concomitância de fa-
tores de alto e médio risco, fato que enquadra o lactente em 
alto risco, foi de 38,46%.

Nos parâmetros utilizados para alto risco, destaca-se o 
“chefe de família sem fonte de renda”, presente em 64% 
dos lactentes classificados com um alto risco de vulnera-
bilidade.  Posteriormente, o segundo critério encontra-se 
mais presente, englobando 25% dos lactentes de alto risco, 
é o da “criança com suspeitas de maus-tratos, negligência 
ou abuso sexual” (Figura 1 e Tabela 1).  

Em relação aos critérios utilizados para alto risco, os 
quais contemplam especificamente as mães dos menores 
de dois anos, nota-se que a dependência ao álcool ou dro-
gas se sobressai, com nove mães preenchendo tal critério. 
Seguido disso, tem-se cinco mães com três filhos menores 
que cinco anos. E consta-se apenas uma mãe com algum 
tipo de deficiência física que impossibilite cuidados com 
a criança. Cinco famílias, da área de abrangência da UBS, 
possuem problemas de relacionamento que repercutem 
na criança, e nove são provenientes de área de risco so-
cial. Através de análise, tem-se o dado que uma criança se 
tornou manifestamente indesejada.

No que diz respeito aos critérios de médio risco, salien-
tam-se o “peso ao nascer < 2500g”, presente em 10 lactentes 
da UBS, e a permanência de oito recém-nascidos internados 
após a alta materna. Com relação aos riscos clínicos adqui-
ridos “criança com três ou mais atendimentos em serviços 
de pronto-atendimento em menos de 3 meses”, destacou-se 
com oito lactentes preenchendo esse critério; na sequên-
cia, seis crianças são portadoras de doença clínica crônica, e 
oito crianças possuem crescimento ou desenvolvimento ina-
dequados para a idade. O critério “sobrepeso ou obesidade” 
esteve presente em dois lactentes da unidade. 

Para os demais critérios de alto ou médio risco (mãe me-
nor de 15 anos; mãe analfabeta; mãe sem apoio familiar; mi-
gração da família há menos de 1 ano; criança que se tornou 
manifestamente indesejada; morte evitável de criança menor 
de 5 anos na família; mãe com problema psiquiátrico que im-
possibilita cuidados com a criança; mais de duas internações 
em 1 ano), não foi encontrado nenhum lactente.

DISCUSSÃO

As expressões vulnerabilidade e risco quase sempre an-
dam juntas quanto à exposição dos indivíduos e suas famí-
lias às condições adversas individuais e coletivas. São explí-
citas a conexão e a interdependência dos critérios, o que se 
justifica pela sobreposição de fatores de vulnerabilidade na 
população de lactentes estudada. Nesse contexto, o aten-
dimento ofertado na unidade propicia um maior impac-
to junto aos usuários pela continuidade do cuidado e pela 
longitudinalidade. O acompanhamento possibilita vínculo 
desde o planejamento gestacional, indo além da existência 

Figura 1: Classificação dos lactentes conforme seus fatores de risco
Fonte: Banco de dados colhidos pelos pesquisadores
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dos serviços através do acolhimento e da escuta qualificada 
para identificação da fragilização do ser (7). 

Os resultados encontrados na UBS analisada, que 
possui uma adscrição populacional bem estabelecida, sur-
preenderam negativamente pelo montante de lactentes 
classificados em alto risco.  Desse modo, a detecção é fun-
damental para que seja possível atuar de modo a prevenir, 
intervir de forma mais acurada e melhorar a comunicação 
com os órgãos competentes para uma maior eficácia. Pelo 
fato da complexidade das variáveis que perpassam a atua-
ção profissional médica realizada na Unidade de Saúde, 
faz-se necessária uma maior comunicação dos serviços 
para maior eficácia de políticas públicas transformadoras 
para a realidade de atuação da unidade (8).

A cidade de Pelotas encontra-se com sua economia 
baseada no setor de serviços, com uma porcentagem de 
31,9% da população vivendo com até R$ 522,50 (9). A 
Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora de Fátima, ao 
atuar em bairro urbano, contempla uma população de bai-
xa renda, que está sujeita a maiores desafios de habitação, 
educação e higiene em região central do perímetro urbano. 
Dentro dos resultados obtidos através do presente estudo, 
constata-se que o critério ‘Chefe da família sem fonte de 
renda’ é o mais presente, com cerca de ⅔ do n estuda-
do, representando uma proporção 2 vezes maior do que 
a população residente em Pelotas recebendo até ½ salário 
mínimo. Pode-se observar, portanto, a situação econômi-
ca problemática da população fértil na área abrangida pela 
UBS referenciada, um dos principais fatores de uma boa 
Saúde do Desenvolvimento.

Outra possível variante que deve ser levada em consi-
deração para o alto índice de chefe da família sem fonte 
de renda é a época em que ocorreu a coleta dos dados, em 
meio à pandemia por SARS-CoV-2. Estima-se que nesse 
período 23% dos brasileiros, em situação laboral prévia, 
perderam sua renda e outros 17% tiveram a sua renda di-
minuída, conforme pesquisa da Confederação Nacional de 
Indústrias (10).

A questão dos maus-tratos ou negligência imprime um 
quadro de sofrimento coletivo e de intensa carga emocio-
nal que, aliada ao déficit educacional e cultural, pode vir 
a construir um ambiente de abusos e inconsistências so-
ciais. Outro fator que se soma a essa realidade pode ser a 
prevalência de transtornos psiquiátricos que interfiram na 
conduta das famílias negativamente (11,12). 

Áreas de risco sociais dentro de um contexto de subde-
senvolvimento podem representar situações extremas de 
pobreza, onde o acesso à energia elétrica, água encanada e 
saneamento básico são necessidades não atendidas. O uso 
do sanitarismo na delimitação dessas áreas é de suma im-
portância, porém encontrar um culpado ou um salvador 
está longe de ser simples, visto que as faltas são muitas e a 
engrenagem é complexa (11,12).

Por outro lado, os fatores citados como ausentes de-
monstram uma cronologia que pode persistentemente, por 
meio de programas estruturados e efetivos, ser resolutiva 

nestes casos, levando à progressão situacional do alto para 
o médio e do médio para o baixo. Propõe-se, então, que, 
por meio de ações organizadas por níveis de proteção com 
a articulação de agendas com as demais políticas públicas 
e órgãos de garantia e defesa de direitos no território, seria 
possível identificar necessidades e apoiar famílias e indiví-
duos para que possam construir opções de enfrentamento 
da vulnerabilidade, mediante o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, bem como através do acesso à 
saúde, educação, trabalho, entre outras políticas (13).

CONCLUSÃO

Nota-se que a busca ativa é fundamental para a coleta de 
dados que são abstrusos nas consultas médicas – tal como 
feito neste estudo transversal por pesquisa documental –
para que sejam obtidas as informações necessárias, uma 
vez que o processo deve ser, além de incisivo, compreendi-
do pelo indivíduo para que haja um bom desfecho e o su-
cesso da intervenção. Não obstante, é fundamental ratificar 
a importância da multidisciplinaridade, para que o processo 
de cuidado do paciente seja a conexão e harmonização do 
trabalho de todos os colaboradores, facilitando e otimizan-
do a busca pelo objetivo.

Por fim, é inegável o fato de que os números são pouco 
satisfatórios. Todavia, a obtenção de fatores importantes 
zerados, tais como mãe analfabeta e óbito de crianças na 
família, demonstra um importante fator assistencial, al-
cançado através da Medicina Baseada em Evidências e da 
abordagem de caráter integral e humano ao paciente, nos 
últimos anos, que foram bastantes benéficas junto à Aten-
ção Primária à Saúde. Em virtude disso, espera-se que, em 
um futuro breve, essas ações unidas a um melhor investi-
mento do governo em demandas necessárias, como Saúde 
e Educação Básica, sejam os meios para alcançar índices 
satisfatórios e resolver as desavenças precocemente des-
cobertas, levando a um melhor desfecho dos parâmetros 
sociais, logo, o bem-estar da população. 
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Perfil dos acidentes em crianças de zero a cinco anos atendidas 
em um pronto-socorro em um período de dois anos

Layne Hellmann Ávila Souza1, Maria Carolina Wensing Herdt2, Ana Carolina Lobor Cancelier3

RESUMO

Introdução: Os acidentes são uma importante causa de morbimortalidade na infância. Identificar suas características e variáveis asso-
ciadas é essencial para a implantação de medidas preventivas. O objetivo do estudo foi identificar o perfil dos acidentes em crianças de 
zero a cinco anos atendidas no Hospital Nossa Senhora da Conceição, Santa Catarina, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 
2018. Métodos: Pesquisa transversal, amostra inicial de 483 prontuários, reduzida para 441. Os sujeitos incluídos foram selecionados 
pelos códigos do CID-10 referentes a acidentes: T15 a T78 e V01 a X59. Os critérios de exclusão foram prontuários duplicados e de 
preenchimento incorreto. Os dados foram coletados por um protocolo de coleta, mediante registros no prontuário da unidade. Re-
sultados: Houve um predomínio do sexo masculino, etnia branca, média de idade dois anos e faixa etária predominante até três anos. 
A maioria dos acidentes ocorreu em casa, no período noturno, com as crianças acompanhadas dos pais. O acidente mais frequente 
foi a queda. O desfecho mais encontrado foi a alta. Não houve óbitos. As principais causas de internação em enfermaria e Unidade 
de Terapia Intensiva foram corpo estranho, queimaduras e traumatismo cranioencefálico. Na maioria dos atendimentos, não foram 
necessários exames ou medicações. Das crianças que internaram, o raio X foi o exame mais solicitado, analgésico o medicamento 
mais utilizado e curativo a principal medida terapêutica. Conclusão: Acidentes na infância são frequentes, principalmente no sexo 
masculino, sendo as quedas mais comuns. Implantação de ações preventivas é a melhor estratégia para a redução desses acidentes.

UNITERMOS: Acidentes, Criança, Lesões

ABSTRACT

Introduction: Accidents are a relevant cause of  morbidity and mortality in childhood. Identifying their characteristics and associated variables is essential 
to implementing preventive measures. This study aimed to assess the profile of  accidents in children aged zero to five years old attending the Hospital Nossa 
Senhora da Conceição in Santa Catarina from January 2017 to December 2018. Methods: Cross-sectional research, an initial sample of  483 medical 
records, reduced to 441. The subjects included were selected by ICD-10 codes referring to accidents: T15 to T78 and V01 to X59. The criteria for exclusion 
were duplicated and incorrectly filled out medical records. Data were collected using a collection protocol through records in the unit’s medical records. Results: 
There was a predominance of  males, of  white ethnicity, with an average age of  two years and a predominant age range of  up to three years. Most accidents 
occurred at home, at night, and with the children accompanied by their parents. The most frequent accident was falling. The most common outcome was patient 
discharge. There were no deaths. The primary causes of  admission to the infirmary and the Intensive Care Unit were foreign bodies, burns, and traumatic 
brain injury. In most of  the cases, no exams or medications were necessary. Of  the admitted children, x-rays were the most requested exam, analgesics were 
the most used medicine, and the dressing was the principal therapeutic measure. Conclusions: accidents in childhood are frequent, especially in males, and 
falls are the most common. The implementation of  preventive actions is the best strategy to reduce these accidents.

KEYWORDS: Accidents; child; injuries

Pattern of  non-intentional injuries in children from zero to five years old in an  
emergency room within a two-year period
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INTRODUÇÃO

Acidentes são definidos pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde como lesões não 
intencionais e evitáveis, que causam lesões físicas e/ou 
emocionais no âmbito doméstico ou em outros ambientes 
sociais. São identificadas como afogamento, envenenamen-
to e intoxicação, acidentes com armas de fogo, queimadu-
ras e choques elétricos, eventos de trânsito, obstrução de 
vias aéreas, entre outros (1,2). 

As causas externas, das quais estão inclusos os aciden-
tes, são um grave problema de saúde pública na atualidade, 
possuindo elevada morbimortalidade no âmbito mundial, 
sendo a terceira causa de óbitos na população geral e a 
principal causa de morte na infância, tornando-se respon-
sáveis por cerca de 40% de todos os falecimentos nesta 
faixa etária (3,4). Segundo dados da OMS, morrem cerca de 
830 mil crianças anualmente vítimas de causas externas no 
mundo (5). No Brasil, os acidentes têm alcançado grandes 
proporções:no ano de 2012, foram 3.142 mortes e mais de 
75 mil hospitalizações na faixa etária de zero a 9 anos (1). 
Em 2013, aumentou ainda mais o número de óbitos nes-
sa mesma faixa etária, foram 3.745 óbitos de crianças no 
país, ocupando a terceira causa de morte – atrás apenas das 
mortes decorrentes de causas perinatais e malformações –, 
sendo que cerca de um terço dessas mortes é decorrente 
de quedas, acidentes de transporte, afogamentos, asfixias 
e agressões (4).

Diversas são as variáveis associadas aos acidentes na 
infância, entre elas: idade, sexo, características da persona-
lidade (agressividade, impulsividade, hiperatividade), etapa 
de desenvolvimento neuropsicomotor (curiosidade, falta 
de coordenação motora, imaturidade física e mental, inex-
periência, falta de noção corporal e de espaço, incapacidade 
para prever e evitar situações de perigo, tendência a imitar 
comportamentos de adultos) e particularidades orgânicas 
e anatômicas (como deficiência física e mental) (6). Tam-
bém foram associados fatores socioeconômicos, entre eles: 
renda familiar, educação materna, fatores relacionados à 
estrutura familiar, o que inclui pais solteiros, idade da mãe, 
número de filhos, relacionados ao lar e hospedagem, como 
tipo de arrendamento, de moradia e o nível de superlotação 
(1). Portanto, as crianças necessitam de cuidados especiais 
e atenção completa durante a fase de crescimento pelo fato 
de que formam o grupo mais vulnerável a desastres e aci-
dentes no estrato populacional, sendo que suas habilidades 
motoras, cognitivas e sensoriais ainda não estão completa-
mente desenvolvidas (7).

Ademais, esses acidentes são responsáveis não só por 
grande parte das mortes, mas também por uma elevada por-
centagem de sequelas não fatais, como encefalopatia, anóxia 
em sobreviventes de acidentes por submersão, desfiguração 
e cicatrizes devido a queimaduras, déficits neurológicos por 
traumatismos cranianos, entre muitas outras; ainda, deve-se 
destacar sobre os danos sociais e emocionais irreversíveis 
que causam, e que são de grande impacto em longo prazo, 

tanto para a criança, quanto para a família e sociedade, dei-
xando também um elevado custo econômico ao sistema de 
saúde nos casos de sequelas e invalidez (4,6,8). Um exem-
plo claro disso é que, na faixa etária de zero a 14 anos, as 
principais causas de anos de vida ajustados por incapacidade 
(DALY) são decorrentes de acidentes (4).

Estudos da Organização Não Governamental Safe Kids 
World Wide demonstraram que até 90% desses aciden-
tes podem ser evitados apenas com medidas simples de 
mudança comportamental. Criação e fiscalização de leis, 
desenvolvimento e popularização de equipamentos de se-
gurança e políticas públicas eficazes para a promoção da 
prevenção são algumas opções (1). Para tal, mais atenção 
para o tema é necessária.

O presente estudo teve como objetivo identificar o per-
fil dos acidentes em crianças de zero a cinco anos atendi-
das no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, 
Santa Catarina, no período de janeiro de 2017 a dezembro 
de 2018, identificando características sociodemográficas, 
lesões mais comuns e desfecho.

MÉTODOS

Estudo transversal no qual foram incluídos os prontuá-
rios das crianças de zero a cinco anos (60 meses) atendidas 
no Setor de Emergência de hospital geral no sul do país, 
Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), tendo aci-
dente como causa do atendimento. Os sujeitos incluídos na 
pesquisa foram selecionados através do sistema informati-
zado do HNSC, Sistema Phillips Tasy, em que foi realizada 
a busca pelos códigos do CID-10 (Classificação Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) re-
lacionados a acidentes: de T15 a T78 (referentes ao Ca-
pítulo XIX, que corresponde a lesões, envenenamento e 
algumas outras consequências de causas externas) e V01 a 
X59 (referentes ao Capítulo XX, que corresponde a causas 
externas de morbidade e de mortalidade) no período de 
janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Os prontuários destes 
pacientes foram então revisados.

Foram excluídos os prontuários duplicados e de preen-
chimento incorreto, CID-10 não correspondente com o 
acidente no prontuário e lesões intencionais. Os CIDs re-
ferentes a traumatismos (S00a S99) foram excluídos, pois 
se referiam apenas à localização corporal da lesão, sem es-
pecificar o tipo de lesão ou a causa do acidente.

Após aprovação pelo Comitê de Ética pelo parecer de 
número 3.449.939, foi realizada a coleta de dados a partir 
de um instrumento de coleta elaborado pelo pesquisador, 
que continha as seguintes variáveis: gênero, idade em me-
ses, procedência, etnia, local em que ocorreu o acidente, 
tipo de acidente conforme código do CID-10, período 
do dia, quem estava presente com a criança no momento 
do acidente, tipo de lesão apresentada, uso de métodos 
diagnósticos, medidas terapêuticas, uso de medicação na 
emergência e desfecho.  
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Os dados foram tabulados no software Excel® e ana-
lisados pelo programa estatístico Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 20.0. Os dados quantitativos foram 
apresentados em medidas de tendência central e dispersão 
e os qualitativos, em percentuais. Foram utilizados os testes 
de Qui-quadrado de Pearson e T-student (de acordo com 
o indicado) para análise das associações. O nível de signifi-
cância é de 95%.

RESULTADOS

No total, foram avaliados 441 prontuários de crianças 
que consultaram na emergência por acidentes. Foram 229 
meninos (51,9%) e 212 meninas (48,1%), não havendo di-
ferença de idade entre os sexos (p=0,89). A maior parte 
das crianças (63%) foi procedente de Tubarão, seguida de 
11,1% de Capivari de Baixo e 4,5% de Pescaria Brava. Foi 
encontrada uma maior porcentagem (89,1%) de crianças 
de etnia branca. A idade variou de zero a 60 meses, com 
média de 25,17 meses (±14,81) e mediana de 23 meses. A 
faixa etária da maioria das crianças (percentil 75) foi de até 
36 meses (3 anos).

A Tabela 1 mostra que as quedas representaram a maior 
parte dos diagnósticos.

Quanto ao local do acidente, em 124 casos não foi de-
terminado o local. Nos demais 317 prontuários, 85,1% 
dos acidentes ocorreram em casa, 11,4% na rua e 3,5% 

na escola. O período do dia em que mais ocorreram aci-
dentes foi o noturno (44,4%). A análise de associação 
entre local e período do dia mostrou significância entre 
o local residência e o período noturno (p=0,02). Dos 
270 prontuários em que havia a informação de quem es-
tava com a criança no momento do acidente, em 88,5% 
eram os pais. 

Do total de 441 crianças, apenas 40 permaneceram in-
ternadas após o atendimento na emergência, sendo 17 me-
ninos (42,5%) e 23 meninas (57,5%). Somente três crianças 
foram encaminhadas para Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI): duas por traumatismos cranioencefálicos (TCE) e 
uma por queimaduras múltiplas. Não houve diferença es-
tatisticamente significativa entre a idade das crianças que 
tiveram alta (24,90±14,86 meses) e das que permaneceram 
internadas (27,13±14,16 meses), com valor de p=0,344. 
Não houve nenhum óbito no período estudado. A Tabela 
2 mostra as lesões mais frequentes nas crianças internadas, 
sendo que o tipo mais comum foi o corpo estranho em 
trato gastrointestinal (TGI).

Na maioria dos atendimentos, não foi necessário rea-
lizar exames nem medicações. A Tabela 3 mostra a con-
duta referente ao uso de medicamentos e procedimentos 
diagnósticos, e a Tabela 4 evidencia as medidas terapêuti-
cas utilizadas na emergência nos atendimentos prestados. 
A análise mostrou que as crianças que internaram fizeram 
estatisticamente mais exames, procedimentos e receberam 
medicamentos na emergência (p<0,05).

Código Internacional de Doenças N %

Quedas (W01 a W19) 201 45,58

Mordeduras (W54 a W57) 64 14,51

Corpo estranho trato digestivo (T18) 51 11,56

Corpo estranho trato respiratório (T17) 46 10,43

Queimaduras (T20 - T31) 27 6,12

Acidentes de trânsito (V01 a V48) 13 2,95

Corpo estranho ouvido (T17) 12 2,72

Intoxicações (T45 a T65) 11 2,49

Animais peçonhentos (X20 a X25) 8 1,81

Corpo estranho olho (T15) 5 1,13

Acidentes por vapor d’água (X13) 2 0,45

Acidentes por submersão 1 0,23

Total 441 100

Tabela 1. Diagnósticos dos atendimentos realizados de acordo com 
CID-10, Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2017 a 2018.

Tipo de lesão N %

Corpo estranho em TGI 10 25

Queimadura de 2º grau 7 17,5

TCE 5 12,5

Queimaduras múltiplas 4 10

Picadura 3 7,5

Trauma 3 7,5

Acidentes por submersão 2 5

Intoxicação 2 5

Mordedura 1 2,5

Fratura/luxação 1 2,5

Corpo estranho em ouvido 1 2,5

Corpo estranho em via aérea 1 2,5

Total  40 100

Tabela 2. Tipos de lesões em crianças internadas por acidentes, 
Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2017 a 2018.
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DISCUSSÃO

No presente estudo, houve a prevalência de acidentes no 
sexo masculino. De acordo com alguns estudos, os meninos 
sofrem mais acidentes em relação às meninas (9,10,11). Isso 
pode ser justificado culturalmente, pelas diferenças de ativi-
dades que são desempenhadas por cada sexo, sendo que as 
atividades desenvolvidas pelos meninos são, em geral, mais 

dinâmicas, além de, frequentemente, adquirirem liberdade 
mais precoce, ficando expostos, assim, a situações que pre-
cedem os acidentes (12). Aqui, se reforça o aspecto cultural, 
visto que a amostra estudada, de crianças com até 5 anos, 
tem um maior controle dos pais, o que provavelmente é mais 
marcado em crianças do sexo masculino.

A maioria dos atendimentos teve como procedência a 
cidade de Tubarão. Crianças de cidades vizinhas, como Ca-

Procedimento Terapêutico 
Alta Internação  

N % N % Valor de p

Nenhum 296 73,8 21 52,5

0,004

Retirada de corpo estranho 35 8,7 2 5,0

Curativo 27 6,7 11 27,5

Sutura 11 2,7 0 0,0

Mais de 1 medida 11 2,7 0 0,0

Imobilização ortopédica 9 2,2 0 0,0

Redução de luxação 4 1,0 0 0,0

Endoscopia TGI 4 1,0 5 12,5

Lavagem otológica 2 0,5 0 0,0

Outro 2 0,5 1 2,5

Tabela 4. Conduta referente a medidas terapêuticas nos atendimentos por acidentes realizados na emergência, Hospital Nossa Senhora da 
Conceição, 2017 a 2018.

 
Alta Internação  

N % N % Valor de p

Medicamentos

<0,001

Não 298 74,3 9 22,5

Analgésico 24 6,0 10 25,0

AINE 19 4,7 1 2,5

Antiemético 6 1,5 2 5,0

Analgésico e antiemético 4 1,0 2 5,0

Sulfadiazina de prata 3 0,7 1 2,5

Sulfadiazina de prata e analgésico 7 1,7 8 20,0

Vacina e imunoglobulina contra raiva 4 1,0 1 2,5

Benzodiazepínico 4 1,0 1 2,5

Outras 32 8,0 5 12,5

Procedimentos diagnósticos  

Nenhum 204 50,9 15 37,5

0,03

Raio X crânio 64 16,0 1 2,5
Mais de 1 raio X
Outro raio X

50
54

12,5
13,5

6
5

15,0
12,5

Exames laboratoriais     12 3,0 5 12,5
Tomografia
Mais de 1 exame diagnóstico 

7
10

1,7
2,4

3
5

7,5
12,5

Tabela 3. Conduta referente ao uso de medicamentos e procedimentos diagnósticos nos atendimentos por acidentes realizados na emergência, 
Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2017 a 2018.
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pivari de Baixo e Pescaria Brava, também foram atendidas, 
o que pode ser explicado pelo fato de o Hospital Nossa 
Senhora da Conceição, no qual foi realizada a pesquisa, ser 
o hospital de referência na região.

Observa-se que a etnia prevalente foi a branca. No en-
tanto, diferentes estudos mostram a preponderância dos 
negros (4,5). Um estudo feito em 86 serviços de urgência 
e emergência em capitais brasileiras mostrou a etnia negra 
nos acidentes com uma prevalência de 63,6% (4). Essa di-
ferença entre os estudos pode ser explicada pelas caracte-
rísticas particulares de cada população estudada.

A média de idade foi de aproximadamente 2 anos, e a 
idade que acumulou mais atendimentos foi de até 3 anos. Es-
tudos com diferentes faixas etárias mostram uma maior por-
centagem de atendimentos e hospitalizações por acidentes 
em crianças menores de 5 anos (4,5).  Esse fato corrobora a 
ideia de que quanto mais jovem e imatura for a criança, me-
nor é sua percepção de risco e maior a sua vulnerabilidade 
e dependência de terceiros em termos de segurança. Sendo 
assim, é de vital importância o reconhecimento das particu-
laridades de cada fase do desenvolvimento da criança para 
identificar os riscos associados e assim poder preveni-los (7).

Neste estudo, a queda foi o tipo de acidente mais fre-
quente, com uma discrepância significativa em relação aos 
outros acidentes. Estudo feito em Ipatinga, Minas Gerais, 
mostrou que a queda também foi a injúria mais comum em 
crianças entre um e quatro anos, correspondendo a 39,5% 
da amostra (13). Corroborando com esse fato, estudo reali-
zado na Índia, em 2018, evidenciou as quedas como o tipo 
de acidente mais comum, totalizando 59,5% dos atendi-
mentos relacionados a lesões domiciliares (14).

As quedas devem ser consideradas extremamente re-
levantes pelo fato de poderem levar a inúmeros tipos de 
lesões, que vão desde pequenos traumatismos até mesmo 
à morte. Segundo dados do Ministério da Saúde de 2013 
e 2014, 122 mil crianças feridas foram hospitalizadas no 
Brasil, e em todas as faixas etárias a principal causa foram 
os acidentes com quedas (15).

No que se refere ao período do dia, o maior número 
de ocorrências foi no noturno, corroborando com um es-
tudo realizado em uma universidade da cidade de Ribeirão 
Preto, em São Paulo, em que 48,9% das ocorrências acon-
teceram entre as 19 horas e as 6 horas da manhã (12). No 
entanto, outros estudos mostraram o período vespertino 
como responsável pela maior taxa de ocorrências (14,16). 
Tais dados reforçam, então, que a atenção e os cuidados 
com as crianças devem ser contínuos, independentemente 
do período do dia.

Em relação a quem estava presente com a criança no 
momento do acidente, ressalta-se que em sua maior parte 
eram os pais. Semelhante a esse resultado, um estudo-pi-
loto realizado em uma clínica da Universidade Federal de 
Santa Catarina evidenciou a presença dos pais em 87,5% 
dos acidentes (17). Salienta-se, assim, que nem sempre a 
presença dos pais garante que as crianças encontram-se 
protegidas de acidentes, pelo contrário, a sua presença, na 

maior parte dos casos, não impede que o acidente ocorra, 
o que pode ser devido ao próprio desconhecimento das 
limitações de cada fase da vida dos filhos, ou ainda por não 
ter o hábito de pensar nos perigos associados ao ambien-
te (7,18). Também pode-se inferir que, como houve uma 
concordância entre o período noturno e a presença dos 
pais, o horário que mais ocorreu pode ter coincidido com 
o horário que os pais chegam em casa do trabalho e podem 
estar menos atentos às atividades dos filhos.

O local mais associado aos incidentes foi o ambiente 
domiciliar, o que, de fato, vai de acordo com a maior parte 
das pesquisas sobre o tema (4,5,19). Estudo realizado no 
Egito, em 2015, mostrou que 64,5% das lesões não fatais 
acontecem no lar (10). O domicílio é um local frequente-
mente associado à ocorrência de acidentes. Em média, dois 
terços deles ocorrem no ambiente domiciliar, uma vez que 
é o lugar onde as crianças costumam permanecer a maior 
parte do tempo, sendo, por isso, também o local ideal para 
intervenções, pois ao mesmo tempo em que o ambiente 
pode propiciar a ocorrência desses agravos, o conhecimen-
to acerca dos riscos oferecidos pelo espaço pode funcionar 
como facilitador de ações preventivas (7,20,21).

A alta foi o desfecho mais prevalente. Um estudo que 
obteve os dados do Inquérito Sentinela de Campinas do 
ano de 2014 mostrou que a grande maioria das crianças 
e adolescentes entre zero e 19 anos evoluiu para alta nas 
primeiras 24 horas (92,8%) (16). A alta como desfecho de 
maior prevalência e a ausência de óbitos no presente estu-
do demonstram que os acidentes na infância geralmente re-
presentam menor complexidade e gravidade, habitualmen-
te com resolutividade na consulta médica ou recebendo 
continuidade ao tratamento no âmbito doméstico. Porém, 
tal fato não minimiza a importância desses acidentes, prin-
cipalmente em razão da possibilidade de sequelas, podendo 
comprometer uma fase de pleno desenvolvimento (22).

 Houve uma baixa taxa de internações, sendo que o 
principal responsável foram lesões por corpo estranho no 
trato gastrointestinal, seguido de queimaduras de 2º grau 
e traumatismos cranioencefálicos. Dos pacientes que ne-
cessitaram de internação em UTI, queimaduras múltiplas e 
TCE foram também os responsáveis. 

O fato de que as lesões por corpo estranho geralmen-
te são assintomáticas, ou com sintomas inespecíficos, tor-
na-se a principal preocupação acerca delas. A ausência de 
sintomas específicos, muitas vezes, pode levar a atrasos 
no diagnóstico, aumentando o risco de complicações. A 
maioria dos corpos estranhos ingeridos passa pelo trato 
gastrointestinal sem complicações ou danos. Porém, de-
pendendo das características do corpo estranho, da sua 
localização anatômica, da idade da criança e do atraso diag-
nóstico, pode levar a complicações graves (23). Um estudo 
de acidentes domiciliares por forças mecânicas inanimadas 
em crianças e adolescentes mostrou uma maior proporção 
de corpo estranho em orifício natural nas crianças até qua-
tro anos, sendo o corpo estranho em trato digestivo o prin-
cipal responsável (36,7%) (24).
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No que se refere às queimaduras, é importante salientar 
que quanto menor a idade da criança, maior a gravidade, pois 
acabam atingindo uma maior superfície corporal em relação 
ao peso, o que resulta em grande perda líquida do tecido 
intravascular, além do fato de as camadas da pele serem me-
nos espessas, o que pode agravar o quadro e comprometer 
o diagnóstico (22). Dados do Ministério da Saúde mostram 
que, no ano de 2018, foram mais de 7 mil hospitalizações 
por queimaduras em crianças até 4 anos (15).

Sobre os TCEs, um estudo realizado na Romênia em 
2014, que avaliou os atendimentos por traumatismos cra-
nianos pediátricos, evidenciou uma maior prevalência em 
crianças até 4 anos, com 44,6%. Além disso, apontou que 
62,3% das crianças que foram tratadas por TCE necessita-
ram de cuidados avançados, além do serviço de emergên-
cia, mostrando a gravidade desse tipo de lesão (25).

No presente estudo, não foi necessário realizar exames, 
medicações na emergência ou procedimentos terapêuticos 
na maioria dos atendimentos, sendo que a necessidade des-
ses foi estatisticamente maior nas crianças internadas. Nas 
crianças que necessitaram de internação, o uso de analgési-
co foi mais frequente entre os medicamentos, a radiografia 
foi o exame diagnóstico mais solicitado e o curativo, a me-
dida terapêutica mais utilizada. Consoante a isso, estudos 
mostraram o raio X também como o exame de imagem 
mais solicitado em unidades de emergência nos casos de 
acidentes, fato que pode ser devido à grande quantidade de 
quedas (8,22). Ao analisar os procedimentos adotados e o 
desfecho, pode-se observar que os acidentes causam gran-
de impacto nos gastos de assistência médica, apesar de não 
terem sido avaliados diretamente. Portanto, constata-se 
que esses gastos sobrecarregam os hospitais com despesas, 
que, em sua maioria, poderiam ser evitadas.

Como limitações do presente estudo, os autores identi-
ficam a má qualidade no preenchimento das informações 
do paciente nos prontuários, o que acaba dificultando a 
análise do perfil dos atendimentos das crianças vítimas de 
acidentes. Os registros têm de ser feitos com responsabi-
lidade e compromisso, pois representam a comunicação 
escrita na interligação entre os serviços, podendo expressar 
a prevalência de diversos agravos, o perfil destes e sendo 
também material de referência para o ensino e pesquisa. 

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos, pôde-se verificar a 
extrema vulnerabilidade das crianças em relação aos aciden-
tes, que ocorrem principalmente no sexo masculino e em 
crianças mais jovens, sendo as quedas o tipo mais comum. 
Apesar de que na faixa etária estudada, em sua maior par-
te são constituídos de casos leves, com um bom desfecho, 
é uma característica que não deve ser menosprezada, visto 
que a maioria desses eventos é passível de prevenção. Os 
dados possibilitam uma maior compreensão do perfil desses 
acidentes, fatores associados, causas e suas consequências, 

contribuindo com subsídios para a implementação de me-
didas preventivas em todas as parcelas da sociedade, o que 
proporcionaria, também, redução do número de atendimen-
tos e, consequentemente, dos gastos hospitalares com esses 
eventos, além dos reflexos físicos, emocionais e estresse vivi-
dos por essas crianças e suas famílias.

Com o presente estudo, foi possível compreender a 
importância de se abordar o tema, a fim de que todos 
possam exercer participação na preservação da saúde das 
crianças, que se encontram em plena fase de crescimento 
e desenvolvimento.

Os autores declaram a inexistência de conflitos de interesse.
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Perfil epidemiológico e evitabilidade dos óbitos fetais  
em um município do sul do Brasil

Greice Schrader1, Eliane Traebert2, Rodrigo Dias Nunes3, Jefferson Traebert4

RESUMO

Introdução: Óbitos fetais são eventos potencialmente evitáveis e refletem diretamente a qualidade da assistência pré-natal e ao parto. 
No entanto, pouco aparecem nas políticas e nos programas públicos de saúde. Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico e a evi-
tabilidade dos óbitos fetais em um município do sul do Brasil. Métodos: Estudo transversal com dados de óbitos fetais de mulheres 
residentes em Balneário Camboriú/SC. Foi realizada a análise descritiva das variáveis para comparação entre as fontes de informação. 
As causas foram classificadas de acordo com os critérios de evitabilidade da Classificação da Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados de São Paulo, da Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções no Âmbito do Sistema Único de Saúde e da Classifi-
cação de Wigglesworth Expandida. Resultados: Foram notificados 78 óbitos fetais no período estudado. As principais causas foram: 
morte fetal de causa não especificada, afecções do período perinatal, intercorrências na gravidez, parto e puerpério e malformações 
congênitas. Desses óbitos, 84% foram considerados evitáveis, 5% não evitáveis e 11% não classificados por falta de dados. Conclu-
são: A notificação de morte fetal de causa não especificada com a maior proporção entre as causas de óbitos fetais aponta para a 
necessidade de revisão no processo de notificação e investigação dos óbitos fetais. Grande parte dos óbitos foi considerada evitável 
por meio de adequada atenção à gestante no pré-natal e parto.
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ABSTRACT

Introduction: Fetal deaths are potentially preventable events and indicate the quality of  prenatal and childbirth care. However, public health policies and 
programs rarely address these deaths. Objective: To characterize the epidemiological profile and evitability of  fetal deaths in a city in southern Brazil. 
Methods: Cross-sectional study with data from fetal deaths of  women living in Balneário Camboriú/SC. The study used the descriptive analysis of  
variables to compare sources of  information. The causes were classified according to the avoidability criteria of  the Classification of  São Paulo State Data 
Analysis System Foundation (SAEDE), the List of  Causes of  Avoidable Deaths of  the Unified Nacional Health System (SUS), and the expanded 
Wigglesworth Classification. Results: Seventy-eight fetal deaths happened during the period studied. The primary causes were: deaths from unspecified 
causes, perinatal conditions, complications during pregnancy, delivery and puerperium, and congenital malformations. Of  these deaths, 84% were preventable, 
5% were unpreventable, and 11% lacked classification because of  data scarcity. Conclusions: The notification of  fetal death of  unspecified cause with the 
highest proportion among the causes of  fetal deaths points to the need for revision in the process of  notification and investigation of  fetal deaths. Most deaths 
were considered preventable through adequate care for pregnant women during prenatal and childbirth.

KEYWORDS: Fetal death; risk factors; infectious diseases.
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INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde (MS) e a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) consideram óbito fetal como a morte de 
um produto de concepção antes da expulsão ou extração 
completa do corpo da mãe, com peso ao nascer igual ou 
superior a 500 gramas, ou com idade gestacional superior a 
22 semanas de gestação (154 dias) (1-3).

Esses óbitos são eventos considerados potencialmente 
evitáveis e refletem diretamente a qualidade da assistên-
cia pré-natal e ao parto. No entanto, pouco aparecem nas 
políticas e nos programas públicos de saúde, tornando-se 
quase que invisíveis tanto no nível internacional quanto na-
cional e local (1,4-6).

Qualidade da assistência pré-natal e hospitalar, caracte-
rísticas maternas (escolaridade, idade, patologias prévias), da 
gravidez e do recém-nascido (peso, idade gestacional), além 
dos fatores relacionados às políticas e ações dos serviços 
de saúde são alguns determinantes do óbito fetal destaca-
dos pelo MS e pelo projeto Euro Perinatal Statistics da União 
Europeia (7,8). Quando essas circunstâncias se mostram fa-
voráveis, contribuem para redução das taxas de morbidade 
e mortalidade materna, fetal e neonatal, além de auxiliar na 
detecção precoce de alterações no desenvolvimento fetal, 
reduzindo o risco de complicações que acometem a mãe e 
o feto (9,10). 

Nos anos de 2012 a 2015, foram registrados no Brasil 
32.229, 31.981, 32.145 e 32.994 óbitos fetais, respectiva-
mente. Já em Santa Catarina (SC) no mesmo período, 676, 
759, 781 e 780 óbitos fetais. Por consequência, as taxas de 
mortalidade fetal no Brasil permaneceram em torno de 
10%, enquanto em SC oscilaram entre 7% e 8% (11). 

Segundo a Global Alliance to Prevent Prematurity and Still-
birth (GAPPS), um terço dos óbitos fetais no mundo ocor-
re durante o parto e são passíveis de prevenção, ou seja, 
ocorrem devido a causas potencialmente evitáveis. Ainda, 
outros estudos apontam que as principais causas de óbito 
perinatal são as afecções maternas e fetais, que estão asso-
ciadas diretamente à qualidade da assistência à gravidez, ao 
parto e ao nascimento (7,12,14). 

Desde a publicação da Portaria nº 72, de 11 de janeiro 
de 2010 (1), a qual estabelece a obrigatoriedade da vigilân-
cia do óbito infantil e fetal nos serviços de saúde, públi-
cos e privados, a investigação dos óbitos fetais é de caráter 
obrigatório, contribuindo para o esclarecimento das causas 
associadas à ocorrência desses óbitos.

No Brasil, três classificações de evitabilidade têm sido 
utilizadas para análise dos óbitos infantis e fetais de acordo 
com a possibilidade de sua prevenção, com foco nas mor-
tes causadas por problemas potencialmente evitáveis (3). 
O objetivo dessas classificações é esclarecer e visualizar, de 
forma sistematizada, a contribuição de diferentes fatores 
que contribuem para a mortalidade infantil e fetal (7,15). 

A classificação de evitabilidade da Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados de São Paulo (Fundação 
SEADE) (16) tem sido utilizada para o óbito infantil e pro-

põe oito grupamentos de causas que se baseiam na cau-
sa básica do óbito em crianças menores de cinco anos de 
idade. Em 2007, foi proposta, e em 2010 atualizada, uma 
Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções no 
Âmbito do Sistema Único de Saúde (17), para causas de 
óbitos entre menores de cinco anos de idade, que organiza 
os óbitos, tendo por base os grupamentos de causa básica, 
conforme a CID-10 (18). E, por fim, a classificação de evi-
tabilidade de Wigglesworth Expandida (19-21) é utilizada 
para análise do óbito perinatal (fetais e neonatais precoces). 
Ela propõe nove grupos de causas de óbitos, considerando 
o peso ao nascer, a relação com as circunstâncias do óbito 
e o momento da assistência à saúde. 

Ao serem realizadas a investigação e a análise da situa-
ção do óbito, devem ser consideradas a condição social da 
família, bem como suas dificuldades para reconhecimento 
de riscos para a saúde. Devem ser levados em conta todos 
os possíveis problemas ocorridos em diversos momentos 
da assistência, entre eles: problemas no planejamento fa-
miliar, no acesso e assistência pré-natal, no parto, na assis-
tência ao recém-nascido na maternidade, no atendimento 
hospitalar, na organização do sistema de saúde, além das 
dificuldades sociofamiliares (7). 

Estudos (4,9,22-25) apontam que o óbito fetal está as-
sociado a inúmeros fatores, entre esses, os relacionados ao 
feto são: o baixo peso ao nascer; malformações; restrição 
de crescimento intrauterino, hipóxia e prematuridade; os 
relacionados à gestante: antecedentes obstétricos (nati-
morto anterior, prematuro anterior, três ou mais nascidos 
vivos); idade materna avançada; síndromes hipertensivas 
(hipertensão); síndromes hemorrágicas (descolamento pre-
maturo de placenta); doenças infecciosas (principalmente 
sífilis); diabetes, tabagismo e obesidade; e os relacionados 
às condições sociais: mau controle de pré-natal e situação 
socioeconômica desfavorável.

A análise das possíveis causas associadas permite observar 
que existem características sociais, demográficas e biológicas 
relacionadas ao óbito fetal. Essas informações são de grande 
utilidade para a reformulação de políticas de saúde que visem 
à redução da mortalidade fetal. A comparação das informa-
ções e a caracterização dos fatores associados ao óbito fetal 
em determinado local e suas relações com variáveis biológi-
cas e sociais podem proporcionar a criação ou readequação 
de protocolos e diretrizes de controle do óbito fetal adaptá-
veis ao contexto local (7,26,27). Por esses motivos, ressalta-se 
a importância não somente da quantidade, mas também da 
qualidade da assistência materno-infantil ofertada durante o 
acompanhamento pré e perinatal, quando o objetivo é melho-
rar a assistência ao parto e ao nascimento (12,28).

Apesar disso, a melhora dos indicadores associados ao 
óbito fetal ainda apresenta baixa visibilidade e parece des-
pertar pouco interesse de resolução ou responsabilização 
pelos envolvidos em todas as etapas deste processo (7,27). 
Isto posto, este estudo tem como objetivo caracterizar o 
perfil epidemiológico e a evitabilidade dos óbitos fetais em 
um município do sul do Brasil.
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MÉTODOS

Estudo epidemiológico de delineamento transversal, rea-
lizado no município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, 
Brasil. A cidade tem 45,214 km2 de área territorial e, segundo 
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) para 2019, possui 142.295 habitantes (29). 

A população do estudo foi composta por todos os óbi-
tos fetais de mulheres residentes no município ocorridos 
no período de 1º de janeiro de 2012 a 15 de outubro de 
2016. A vigilância epidemiológica é o setor responsável 
pelas informações, notificações e investigações dos óbitos 
fetais do município. A vigilância do óbito se dá por meio 
das seguintes etapas: identificação do óbito; aplicação dos 
critérios de inclusão/exclusão; entrevista domiciliar; levan-
tamento de dados dos serviços de saúde (prontuários e 
laudos); resumo, discussão e conclusão do caso; análise de 
evitabilidade; identificação dos problemas relacionados ao 
óbito e identificação das medidas de prevenção e interven-
ção necessárias (7). 

Os dados necessários à pesquisa foram coletados a par-
tir das Declarações de Óbitos, Fichas de Investigação dos 
Óbitos Fetais e dos prontuários anexos às fichas, disponí-
veis no Setor de Vigilância Epidemiológica do município. 
Posteriormente, foram inseridos em uma planilha do pro-
grama Excel® e exportados para o programa SPSS 18.0, 
em que foram analisados. 

Foi feita a análise descritiva das variáveis do estudo para 
comparar as informações das fontes de dados utilizadas e 
identificar diferenças entre elas. As causas mais frequen-
temente identificadas foram classificadas de acordo com 
os critérios de evitabilidade da Fundação SEADE (16), da 
Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções no 
Âmbito do Sistema Único de Saúde (17) e da classificação 
de evitabilidade de Wigglesworth Expandida (19-21). 

Este estudo obedeceu aos princípios éticos envolvidos 
em atividades de pesquisas que envolvem seres humanos, 
regulados pelas Diretrizes e Normas de Pesquisa em Seres 
Humanos. Levou-se em consideração a Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde Brasil (30), e o projeto 
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Universidade do Sul de Santa Catarina, sob parecer de 
número 57002716.8.0000.5369.

 
RESULTADOS

No período estudado, foram notificados 78 óbitos 
fetais em mulheres residentes no município. A Tabela 1 
aponta as principais características sociodemográficas e 
da gestação.

Do total de casos, 64 (82%) gestantes fizeram acompa-
nhamento pré-natal, predominantemente em serviço pú-
blico (79,7%), sendo que o número mínimo e máximo de 
consultas realizadas foram duas e 12, respectivamente, e a 
média foi de 6 de consultas de pré-natal.

VARIÁVEIS n %

IDADE   

<15 anos 2 2,6

15 a 35 anos 63 80,7

>35 anos 13 16,7

ESCOLARIDADE   

Sem estudo 2 2,6

Ensino Fundamental 23 29,5

Ensino Médio 25 32,0

Ensino Superior 9 11,5

Sem resposta 19 24,4

COR DA PELE   

Branca 57 73,1

Parda 4 5,1

Preta 5 6,4

Sem resposta 12 15,4

GESTAÇÕES ANTERIORES   

Nenhuma 39 50,0

1 17 21,8

2 ou 3 8 10,2

4 ou mais 14 18,0

NASCIDOS VIVOS   

Nenhum 50 64,1

1 11 14,1

2 ou 3 10 12,8

4 ou mais 7 9,0

ABORTOS E NATIMORTOS   

Nenhum 55 70,5

1 12 15,4

2 ou 3 10 12,8

4 ou mais 1 1,3

TIPO DE GRAVIDEZ   

Única 74 94,9

Dupla 4 5,1

TIPO DE PARTO   

Vaginal 51 65,4

Cesáreo 27 34,6

DURAÇÃO DA GESTAÇÃO   

< 22 semanas 6 7,7

22 a < 30 semanas 32 41,0

30 a < 37 semanas 22 28,2

37 a < 40 semanas 10 12,8

40 semanas ou mais 6 7,7

Sem resposta 2 2,6

Tabela 1. Óbitos fetais características sociodemográficas, maternas e 
da gestação. Balneário Camboriú/SC, 2012-2016.
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Acerca da assistência prestada durante o acompanha-
mento, 62 (79,5%) fizeram os exames laboratoriais pre-
conizados, 59 (75,6%) ao menos uma ultrassonografia 

obstétrica, e 60 (76,9%) e 62 (79,5%) realizaram sorologia 
para HIV e sífilis, respectivamente. Dessas sorologias, 4 
(5,1%) tiveram resultado reagente para HIV e 6 (7,7%) 
para sífilis.

Acerca das intercorrências no decorrer da gestação, 25 
(32%) das gestantes apresentaram patologias ou fatores de 
risco; entre os mais frequentes, estão a hipertensão arterial, 
as infecções do trato urinário, HIV e sífilis. Além disso, 26 
(33,3%) fizeram uso de algum medicamento, destacando-
-se os anti-hipertensivos, antibióticos e hipoglicemiantes.

Com relação à avaliação materna no ambiente hospi-
talar, 54 (69,3%) tiveram a pressão arterial aferida, em 65 
(83,3%) os batimentos cardiofetais foram avaliados, e 33 
(42,3%) e 40 (51,3%) foram avaliadas quanto à dinâmica e 
dilatação uterina, respectivamente. 

No que se refere ao local de ocorrência dos óbitos, 75 
(96,2%) ocorreram em ambiente hospitalar e 67 (85,9%) 
antes do parto. As demais características em relação ao feto 
estão descritas na Tabela 2.

As causas de óbito estão destacadas na Tabela 3. Foi 
possível identificar que mais de 84% dos óbitos poderiam 
ter sido evitados. Apenas 5% não eram evitáveis, e em tor-
no de 11% não puderam ser classificados por falta de in-
formações. De acordo com critérios da Fundação SEADE 
(16), pôde-se observar que mais de 20% seriam evitáveis 
ou redutíveis por adequado controle e gravidez e quase 
22% por adequada atenção ao parto (Tabela 4). A análise 
das causas de óbitos fetais classificadas de acordo com a 
Lista de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS (17) 
apontou que em torno de 22% dos óbitos eram evitáveis 

VARIÁVEIS
DECLARAÇÃO DE ÓBITO FICHA DE INVESTIGAÇÃO PRONTUÁRIO

n % n % n %
Causas - Declaração de Óbito     

P95 - Causa desconhecida 31 24,0 - - - -

P - Algumas afecções originadas no período perinatal 84 65,1 31 39,7 100 78,1

O - Gravidez, parto e puerpério 7 5,4 - - 9 7,0
Q - Malformações congênitas, deformidades e anomalias 
cromossômicas 4 3,1 1 1,3 4 3,1

E - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 1 0,8 - - - -
R - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e 
de laboratório, não classificados em outra parte 1 0,8 - - - -

S - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências 
de causas externas 1 0,8 - - - -

Z - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com 
os serviços de saúde - - - - 6 4,8

A - Algumas doenças infecciosas e parasitárias - - - - 5 3,9

B - Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana - - - - 4 3,1

Sem sugestão de mudança - - 46 59,0 - -

Total 129 100,0 78 100,0 128 100,0

Tabela 3. Causas de óbito encontradas nas fontes investigadas, segundo a classificação por grupos do CID-10. Balneário Camboriú/SC, 2012-
2016.

VARIÁVEIS n %
LOCAL DE OCORRÊNCIA   

Hospital 75 96,2

Domicílio 3 3,8

MORTE EM RELAÇÃO AO PARTO   

Antes 67 85,9

Durante 9 11,5

Sem resposta 2 2,6

Sexo   

Feminino 36 46,2

Masculino 40 51,3

Sem resposta 2 2,6

PESO AO NASCER   

Até 999 gramas 30 38,5

1.000 gramas a 1.499 gramas 12 15,4

1.500 gramas a 1.999 gramas 13 16,7

2.000 gramas a 2.499 gramas 8 10,2

2.500 gramas a 2.999 gramas 3 3,8

3.000 gramas ou mais 12 15,4

Tabela 2. Características dos óbitos fetais. Balneário Camboriú/SC, 
2012 -2016.
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ou redutíveis por adequada atenção à mulher na gestação, e 
outros 22% por adequada atenção à mulher no parto (Ta-
bela 4).

Já conforme a classificação de Wigglesworth Expandi-
da, observou-se que, quando somente as informações das 
declarações de óbito foram analisadas, cerca de 25% fo-

ram classificados como morte intraparto (grupo 3) e 23% 
como outras causas específicas de morte (grupo 6), o que 
se associa a falhas no manejo obstétrico. No entanto, ao 
se analisar somente as causas das fichas de investigação, 
aproximadamente 14% foram classificadas como morte 
anteparto (grupo 2), o que incita a falhas na atenção pré-

CRITÉRIOS DE EVITABILIDADE n %

Fundação SEADE

Evitáveis  

Redutíveis por adequado controle na gravidez 16 20,5

Redutíveis por adequada atenção ao parto 17 21,8
Redutíveis por adequado controle na gravidez, ao parto e por ações de 
prevenção, diagnóstico e tratamento precoces 1 1,3

Redutíveis por adequado controle na gravidez, ao parto e por parcerias 
com outros setores 1 1,3

Redutíveis por adequado controle na gravidez e por parcerias com outros 
setores 1 1,3

Não evitáveis 4 5,1

Não classificados 9 11,5

Causas de Mortes Evitáveis 
por Intervenções no Âmbito do 
Sistema Único de Saúde

Evitáveis   
1.2 Redutíveis por adequada atenção à mulher na gestação e parto e 
ao recém-nascido   

1.2.1 Redutíveis por adequada atenção à mulher na gestação 17 21,8
1.2.2 Redutíveis por adequada atenção à mulher no parto 17 21,8
1.2.1 e 1.2.2 Redutíveis por adequada atenção à mulher na gestação e 
no parto 30 38,5

1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 Redutíveis por adequada atenção à mulher na 
gestação, no parto e por adequada atenção ao recém-nascido 1 1,3

Não evitáveis 4 5,1

Não classificados 9 11,5

Tabela 4. Óbitos fetais segundo os critérios de evitabilidade da Fundação SEADE e da Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções no 
Âmbito do Sistema Único de Saúde. Balneário Camboriú/SC, 2012-2016.

CLASSIFICAÇÕES
DECLARAÇÃO DE

ÓBITO
FICHA DE

INVESTIGAÇÃO PRONTUÁRIO

n % n % n %
Grupo 1 - malformação congênita 5 6,4 3 3,8 8 10,3

Grupo 2 - morte fetal anteparto 4 5,1 11 14,1 9 11,5

Grupo 3 - morte intraparto 20 25,6 - - 2 2,6

Grupo 5 - infecção 4 5,1 3 3,8 14 17,9

Grupo 6 - outras causas específicas de morte 18 23,1 5 6,4 9 11,5

Classificadas em mais de um critério       

Grupo 2 e 6 - morte anteparto e condições específicas de óbito 6 7,7 1 1,3 11 14,1

Grupo 3 e 6 - morte intraparto e condições específicas 3 3,8 - - - -

Grupo 5 e 6 - infecção e outras causas específicas de morte - - - - 2 2,6

Grupo 5 e 2 - infecção e morte fetal anteparto 1 1,3 1 1,3 6 7,7

Não classificados 16 20,5 54 69,2 17 21,8

Tabela 5. Ocorrência de óbitos fetais por grupos de causas da classificação de evitabilidade de Wigglesworth Expandida. Balneário Camboriú/
SC, 2012-2016.
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-natal ou condições maternas adversas. Já ao considerar as 
causas identificadas nas informações dos prontuários, em 
torno de 18% foram classificadas no grupo 5 (infecção), 
aproximadamente 12% em cada um dos grupos 2 (morte 
fetal anteparto) e 6 (outras causas específicas de morte), e 
mais de 10% foram classificadas no grupo 1 (malforma-
ções congênitas), o que indica falhas na atenção pré-natal 
ou condições maternas adversas e falhas no rastreamento/
diagnóstico de alterações na gravidez/procedimentos de 
lesões potencialmente tratáveis (Tabela 5).

DISCUSSÃO

Este estudo foi realizado a partir de dados provenien-
tes prioritariamente das declarações de óbito e fichas de 
investigação; no entanto, devido à falta de informações 
essenciais, foi necessário buscar as informações faltantes 
nos prontuários anexos às fichas de investigação. Após a 
análise das causas de óbito encontradas, foi possível per-
ceber a falta de muitas informações importantes, tanto nas 
declarações de óbito quanto nas fichas de investigação. Foi 
preciso agrupar as causas encontradas nas declarações de 
óbito, quando divergentes, com as causas sugeridas pelas 
fichas de investigação e, por fim, com as causas encontra-
das nas informações retiradas dos prontuários. Aponta-se 
como preocupante a notável divergência das causas de 
óbito em relação às fontes de informações, já que a única 
informação comum às três fontes de informação foram os 
transtornos maternos hipertensivos.

Outro achado deste estudo refere-se às características 
sociais e demográficas das mulheres e suas famílias, con-
sideradas insuficientes devido à sua ausência nas diferen-
tes fontes de dados utilizadas, além da incompletude no 
preenchimento, quando presentes. Entretanto, tal achado 
deve ser considerado para melhoria da qualidade do preen-
chimento das informações, visto que todas as informações 
que constam tanto nas fichas de investigação quanto nas 
declarações de óbito são de suma importância (7,10,25,31). 

Assim como no presente trabalho, outros estudos 
(10,12,25,31,32) apontam a relação entre a assistência pré-
-natal inadequada ou ausente e a ocorrência do óbito fe-
tal. Contudo, se for considerada somente a quantidade de 
consultas, as gestantes deste estudo realizaram, em média, 
6 consultas (máximo 12 consultas e mínimo 6), o que é 
considerado apropriado para um bom acompanhamento 
materno e fetal, levando a repensar a qualidade da assis-
tência pré-natal prestada. Mesmo que o acompanhamento 
pré-natal tenha se expandido nos últimos anos, o impacto 
dessa abrangência sob os indicadores de saúde materna e 
fetal tem sido menor que o esperado, o que, possivelmente, 
se associa à qualidade do pré-natal feito (32). 

Destaca-se a importância da realização do rastreamento 
das doenças infecciosas recomendadas pelo MS, pela tria-
gem sorológica, para detecção e diagnóstico precoce e ade-
quado tratamento, a fim de prevenir a transmissão vertical 

dessas infecções. Os fatores de risco gestacional, principal-
mente os associados ao óbito fetal, não estão relacionados 
exclusivamente ao histórico materno, mas, também, às ca-
racterísticas fetais e ocorrências do decurso da gestação (7). 
Em virtude disso, são fundamentais o acompanhamento 
competente e a avaliação constante quanto à presença dos 
fatores de risco.

Além do conhecimento das causas de óbito fetal, é pri-
mordial classificá-los com relação à prestada, tanto no âmbi-
to hospitalar quanto ambulatorial. Destaca-se que 84% dos 
óbitos fetais identificados neste estudo foram considerados 
evitáveis. Somente 5% se enquadraram em critérios não evi-
táveis, e 11% não puderam ser classificados em virtude da 
falta de informações. As causas de óbitos evitáveis ou re-
dutíveis são definidas como aquelas com possibilidade de 
prevenção, total ou parcial, por ações efetivas dos serviços 
de saúde acessíveis, com enfoque nos óbitos causados por 
problemas potencialmente tratáveis (7,17,27).

Atualmente, em Balneário Camboriú/SC, são utilizadas 
as três classificações de evitabilidade aqui apresentadas. As-
sim, conforme a classificação da Fundação SEADE, mais 
de 42% dos óbitos seriam evitáveis, tanto por adequado 
controle da gravidez quanto por adequada atenção ao par-
to. De acordo com a Lista de Mortes Evitáveis por Inter-
venções do SUS, tal proporção seria de 44%. Conforme a 
classificação de evitabilidade de Wigglesworth Expandida, 
84% dos óbitos seriam evitáveis. 

Se consideradas as causas descritas nas declarações de 
óbito, a maior parte dos óbitos ocorreu em momento in-
traparto, o que se relaciona a falhas no manejo obstétrico. 
Se analisadas as causas descritas nas fichas de investigação, 
a maioria dos óbitos se classificava como morte anteparto, 
o que está associado a falhas na atenção pré-natal ou nas 
condições maternas adversas. Já ao considerar as causas 
apontadas pelas informações dos prontuários, as principais 
causas se classificam nos grupos das infecções, morte fetal 
anteparto, outras causas específicas de morte e malforma-
ções congênitas, o que indica falhas na atenção pré-natal ou 
nas condições maternas adversas e falhas no rastreamento 
e diagnóstico de alterações na gravidez potencialmente tra-
táveis (19). 

Algumas considerações podem ser realizadas a partir 
dos achados deste estudo. Mesmo que não se possa al-
terar a declaração de óbito original, é possível corrigir os 
dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 
após a investigação e revisão dos óbitos pelos Comitês de 
Investigação de óbito fetal e infantil, o que torna a qua-
lidade dos dados fornecidos pelo SIM mais fidedignos à 
realidade vivenciada (10). No entanto, percebeu-se que as 
informações trazidas pelas fichas de investigação não ori-
ginaram mudanças significativas nas causas de óbitos, por 
isso a necessidade de buscar essas informações em outras 
fontes, como os prontuários médicos. Por meio da análise 
das informações contidas nos prontuários, importantes da-
dos que se associam ao óbito fetal foram apontados, como, 
por exemplo, a ocorrência das doenças infecciosas (18%). 
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A sua ocorrência na gestação é de extrema importância, 
tendo em vista o seu potencial tratamento. As infecções de 
trato urinário, vaginal, sífilis e corioamnionite podem estar 
relacionadas com a ocorrência do óbito fetal. 

A utilização de dados secundários se mostrou como 
uma limitação deste estudo, principalmente devido à fal-
ta de preenchimento adequado das informações. Porém, 
é por meio dos dados e das informações dos sistemas de 
saúde que as políticas públicas voltadas à saúde materno-
-infantil são organizadas. Isso torna a capacitação eficaz 
dos profissionais responsáveis pelo preenchimento das de-
clarações de óbito, das fichas de investigação e dos sistemas 
de informação imprescindível. 

A ampliação do acesso aos serviços de saúde, a atenção 
integral à saúde da mulher com planejamento familiar e a 
assistência pré-natal acessível e qualificada já são ações glo-
bais firmadas para a redução dos óbitos fetais; no entanto, 
emerge a necessidade da adequação às características locais, 
considerando as particularidades apresentadas a cada con-
texto. Além disso, a criação e a implementação de proto-
colos assistenciais para reestruturação da atenção primária 
possibilitam a oferta de melhor atenção à gestante, emba-
sados no mais sólido e atual conhecimento técnico e cien-
tífico, tornando a realização da assistência à gestação e ao 
parto padronizada e minimizando a possibilidade de erros. 

 
CONCLUSÃO

As principais causas associadas à ocorrência dos óbitos 
fetais deste estudo, considerando as três fontes de infor-
mações utilizadas, de acordo com a CID-10, foram: morte 
fetal de causa não especificada; hipóxia intrauterina não es-
pecificada; feto e recém-nascido afetados por transtornos 
maternos hipertensivos, por doenças maternas renais e das 
vias urinárias e por doenças infecciosas e parasitárias da 
mãe. Desses óbitos, 84% foram considerados evitáveis, 5% 
não evitáveis e 11% inconclusivos por falta de informações. 
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Análise de casos de distócia de ombro em uma maternidade  
de Criciúma/SC de 2008-2018

Bruna Bianchin1, Kristian Madeira2, Rafael Antônio Rodrigues Beloli3, Suelen Menegotto4

Thalita Borges5, Thiago Meller Búrigo6, Thuany Garcia Silvestri7
Vanessa Rigon Spanevello8, Vinicios Matos Costa9, Joelson Carmono Lemos10

RESUMO

Introdução: Distócia de ombros é uma complicação do parto normal relacionada à morbidade neonatal. O objetivo do presente estudo 
foi avaliar complicações e fatores relacionados à distócia de ombro. Métodos: Realizou-se um estudo observacional, retrospectivo, sendo 
analisados11338 prontuários de partos normais, selecionando 52 prontuários, dos quais ocorreu distócia de ombro de 2008 a 2018 em 
uma maternidade de Criciúma/SC. Resultados: A ocorrência de distócia de ombro foi de 5 para cada 1000 partos normais. Nos partos 
com distócia de ombro, 4 (7,7%) foram partos instrumentalizados e em 5 (9,6%) dos casos a mãe possuía diabetes. Dos dados neonatais, 
19 (36,5%) eram fetos macrossômicos, bem como foram identificados 11 (21,2%) casos de fratura de clavícula, 7 (13,5%) casos de lesão 
de plexo braquial. Relacionando macrossomia fetal com diabetes materno, encontrou-se relação de 3 (15,8%) casos, macrossomia com 
lesão de plexo de 3 (15,8%) casos e fratura de clavícula com macrossomia de 5 (26,3%) casos. Conclusão: A distócia de ombros é uma 
complicação rara do parto vaginal e pode levar a desfechos não favoráveis, que demandam manejo clínico adequado. 

UNITERMOS: Distócia, Parto normal, Macrossomia

ABSTRACT

Introduction: Shoulder dystocia is a complication of  normal delivery related to neonatal morbidity. This study aimed to evaluate complications and fac-
tors related to shoulder dystocia. Methods: Observational, retrospective study that analyzed 11338 records of  normal deliveries, selecting 52 of  which 
occurred shoulder dystocia from 2008 to 2018 in a maternity hospital in Criciúma/SC. Results: The occurrence of  shoulder dystocia was 5 out of  every 
1000 normal deliveries. In deliveries with shoulder dystocia, 4 (7.7%) were instrumental deliveries, and in 5 (9.6%) cases, the mother had diabetes. Of  the 
neonatal data, 19 (36.5%) were macrosomic fetuses, as well as 11 (21.2%) cases of  clavicle fracture and 7 (13.5%) cases of  brachial plexus injury. The 
relation between fetal macrosomia and maternal diabetes appeared in 3 (15.8%) cases, between macrosomia with plexus injury in 3 (15.8%) cases, and 
between clavicle fracture with macrosomia in 5 (26.3%) cases. Conclusion: Shoulder dystocia is a rare complication of  vaginal delivery and may lead to 
unfavorable outcomes that require appropriate clinical management.

KEYWORDS: Dystocia; normal delivery; macrosomia

Analysis of  shoulder dystocia cases in a Criciúma, SC, maternity from 2008 to 2018
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INTRODUÇÃO

A distócia de ombros é uma complicação obstétrica do 
parto vaginal, na qual os ombros ficam impactados na pel-
ve materna, podendo ocorrer pelo ombro fetal anterior im-
pactando por trás da sínfise púbica materna ou pelo ombro 
fetal posterior no promontório sacral materno (1).

Embora a maioria dos casos de distócia de ombro não 
leve a lesões, podem ocorrer complicações neonatais, tais 
como paralisia do plexo braquial, fraturas da clavícula e 
úmero e encefalopatia isquêmica hipóxica. Também, po-
dem acontecer complicações maternas, incluindo lacera-
ções perineais e hemorragia pós-parto. A distócia de om-
bro possui uma incidência de 0,2 a 3%, apesar de existirem 
na literatura variações nas taxas de incidência devido a dife-
renças de definição de distócia de ombro (1-3).

Inúmeros estudos apontam para alguns fatores de 
risco, como macrossomia fetal, obesidade materna, pós-
-datismo, diabetes materno, primeira ou segunda fase do 
trabalho de parto prolongado, indução do parto e peri-
dural (4,5). Além disso, há descrito o risco de recorrência 
em gestação posterior com distócia de ombro prévia (6).  
Os fatores de risco obstétricos históricos para distócia 
de ombro, como, por exemplo, a macrossomia fetal, aca-
bam não sendo, por si só, um indício forte o suficiente de 
que ela irá acontecer, da mesma forma que sua ocorrência 
pode estar dissociada de qualquer fator de risco citado 
pela literatura (4).

A macrossomia fetal está relacionada com maior risco 
de distócia, estando associada a maiores índices de lesão 
de plexo braquial quando comparado com os não macros-
sômicos. Porém, apesar de ser um fator de risco, a maioria 
dos casos de distócia de ombro ocorre em recém-nato com 
peso de nascimento menor que 4000 g (7).

O manejo no trabalho de parto consiste em manobras 
para o desprendimento fetal. Existem inúmeras manobras, 
embora não haja evidências que mostrem uma sequên-
cia de manobras sendo superior à outra. A manobra de 
Mc Roberts é geralmente recomendada como a primeira 
a ser realizada por apresentar menores índices de trauma 
ao neonato (8,9). Em um estudo, foi demonstrado que há 
uma relação direta entre o número de manobras aplicadas 
e a ocorrência de complicações, sendo que, se mais de três 
manobras forem utilizadas, existe uma correlação aumen-
tada com lesão de plexo braquial (10).

Sendo uma causa importante de complicações neona-
tais e com fatores de risco pré-natais considerados de difícil 
identificação, é de fundamental importância que a equipe 
médica esteja apta para tomar a conduta adequada ao se 
deparar com tal situação, sendo importante avaliar a epide-
miologia desta condição em nosso meio. Este estudo tem 
como objetivo verificar as complicações que acompanham 
a distócia, demonstrando a sua importância a fim de enfa-
tizar o melhor preparo médico, assim como verificar a sua 
real relação com um dos fatores de risco mais menciona-
dos pela literatura: a macrossomia.

MÉTODOS

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa (CEP) de acordo com a Resolução 466/2012, a qual 
regulamenta a pesquisa com humanos, sob o parecer número 
3.451.295. Realizou-se um estudo observacional, retrospectivo, 
com coleta de dados secundários e de abordagem qualitativa. 

Os dados foram coletados em uma maternidade de Cri-
ciúma/SC, abrangendo prontuários médicos de todos os 
partos vaginais ocorridos nos anos de 2008 a 2018, incluin-
do prontuário materno e do neonato, sendo 11338 pron-
tuários de partos normais, selecionando 52 prontuários, 
dos quais ocorreu distócia de ombro.

Os dados analisados dos partos que ocorreram distócia 
de ombro foram características maternas, como diabetes, 
tipo de gestação, necessidade de ser instrumentalizado, e 
características do neonato como o peso do nascimento, 
ocorrência de fratura de clavícula e lesão de plexo braquial. 
A macrossomia fetal foi definida pelo peso acima de 4000g.

Os dados coletados foram analisados com auxílio do 
software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versão 21.0. Os testes estatísticos foram feitos com um ní-
vel de significância α = 0,05 e, portanto, confiança de 95%.

As variáveis tipo de gestação, diabetes materno, parto 
instrumentado, macrossomia fetal, fratura no neonato, le-
são do plexo e sofrimento fetal foram expressas por meio 
de frequência e porcentagem.

A investigação da existência de associação entre as va-
riáveis lesão de plexo, fratura no neonato e diabetes mater-
no com a variável macrossomia fetal foi realizada por meio 
da aplicação do teste Exato de Fisher.

RESULTADOS

Foram analisados 11338 prontuários de partos normais, 
selecionando 52 prontuários, dos quais ocorreu distócia de 

Tabela 1 - Dados maternos e do parto

 n (%)
 n = 52

Tipo de Gestação  

Única 52 (100,0)

  

Diabetes Materno  

Sim 5 (9,6)

Não 47 (90,4)

  

Parto Instrumentado  

Sim 4 (7,7)

Não 48 (92,3)

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.
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ombro, havendo uma frequência de distócia de ombros en-
tre os partos normais de 0,5%. 

Dos partos que ocorreram distócia de ombro, nenhum 
era de gestação gemelar, e 5 (9,6%) das mulheres possuíam 
diabetes mellitus. Dos dados do parto, 4 (7,7%) foram instru-
mentalizados (Tabela 1).

Dos dados neonatais, 19 (36,5%) eram fetos macrossô-
micos (acima ou igual a 4000g). De complicações do parto, 
foram identificados 11 casos (21,2%) de fratura de clavícu-
la e 7 casos (13,5%) de lesão de plexo braquial (Tabela 2).

Dos neonatos que tiveram lesão de plexo braquial, 3 
(15,8%) eram macrossômicos e 4 (12,1%) não possuíam 

macrossomia fetal.  Relacionando macrossomia fetal com 
fraturas de clavícula, dos neonatos que tiveram essa com-
plicação, 5 (26,3%) acabaram com fratura de clavícula asso-
ciada, e 14 (73,7%) não tinham essa relação. É importante 
enfatizar que 6 (18,2%) neonatos não macrossômicos apre-
sentaram fratura de clavícula. Ao relacionar as variáveis dia-
betes mellitus materno e fetos macrossômicos, verificou-se 
que, dos com mães diabéticas, 3 (15,8%) eram neonatos 
macrossômicos e 2 (6,1%) não possuíam macrossomia 
fetal. Das mães que não eram diabéticas, 16 (84,2%) dos 
neonatos eram macrossômicos (Tabela 3).

DISCUSSÃO

No presente estudo, observou-se que a maioria dos nas-
cimentos em que ocorreu distócia de ombro teve desfechos 
favoráveis e sem complicações. A frequência de distócia de 
ombros entre os partos normais foi de 0,5%, dados que 
estão de acordo com a literatura, que cita de 0,1 a 3%, visto 
que é uma complicação rara do parto vaginal (1-3).

Neste estudo, observou-se que 9,6% das gestantes eram 
diabéticas, e a macrossomia fetal estava presente em 36,5% 
dos fetos. Esses dados são inferiores ao se comparar com 
um estudo norte-americano, que, em um total de 221 par-
tos com distócia de ombro, demonstrou que 20,4% das 
mães eram portadoras de diabetes e 63% dos neonatos ma-
crossômicos. No presente estudo, foi demonstrado que o 
diabetes materno estava presente em 3 (15,8%) casos com 
macrossomia, não sendo encontrado na literatura compa-
rativo entre macrossomia fetal e diabetes mellitus em distócia 
de ombros. Existem alguns fatores de risco descritos para 
distócia de ombro como diabetes mellitus materno e macros-
somia fetal, através da associação de maior peso fetal pelo 

Tabela 2 - Dados do neonato

 n (%)
 n = 52

Macrossomia Fetal  

Sim 19 (36,5)

Não 33 (63,5)

  

Fratura no Neonato  

Clavícula 11 (21,2)

Nenhuma 41 (78,8)

  

Lesão do Plexo  

Sim 7 (13,5)

Não 45 (86,5)

Fonte: Dados da Pesquisa 2020.

+Valor obtidos após aplicação do teste Exato de Fisher.
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Tabela 3. Relação entre macrossomia fetal e lesão de plexo braquial, fratura de clavívula e diabetes materno

 Macrossomia fetal, n (%)
Valor-p+ Não Sim

 n = 33 n = 19
Lesão de plexo    

Não 29 (87,9) 16 (84,2) 0,697

Sim 4 (12,1) 3 (15,8)  

    

Fratura no neonato    

Nenhuma 27 (81,8) 14 (73,7) 0,503

Clavícula 6 (18,2) 5 (26,3)  

    

Diabetes materno    

Não 31 (93,9) 16 (84,2) 0,342

Sim 2 (6,1) 3 (15,8)  
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diabetes da mãe, o que levaria a maiores índices de impac-
tação dos ombros na pelve materna (7).

As lesões de plexo braquial ocorreram em 13,5% dos 
partos com distócia de ombro, frequência inferior ao se 
comparar a um estudo de Ouzounian et. al (2013), o qual 
apresentou 19% dos neonatos tendo esta complicação (7). 
As fraturas de clavícula ocorreram em 21,2% de neonatos, 
estando abaixo comparado com a literatura (12). Embora 
a maioria dos casos de distócia de ombro não apresente 
complicações, em algumas situações podem ocorrer fratu-
ras ósseas no neonato, lesão de plexo braquial e encefalo-
patia isquêmica hipóxica, demonstrando a importância de 
uma equipe preparada para manejar tal situação, buscando 
evitar essas morbidades (1,2).

Neste estudo, ao relacionar a macrossomia fetal e a 
ocorrência de lesão de plexo, verificaram-se 3 (15,8%) ca-
sos em que essa relação existe, estando abaixo da literatura 
ao comparar com um estudo de Ouzonian et al (2013), no 
qual 21,2% dos macrossômicos apresentavam essa lesão 
associada (7). Em relação à fratura de clavícula e macrosso-
mia, foram encontrados 5 (26,3%) casos, sendo superior ao 
estudo de Gonen et al (1996), no qual não ocorreram fratu-
ras de clavícula associadas à macrossomia (13). Foi maior o 
número de casos dessas lesões não relacionadas com neo-
natos macrossômicos no nosso estudo, 4 e 6, respectiva-
mente, sendo assim, as lesões neonatais que ocorrem em 
distócia de ombro se relacionam, de certa forma, com a 
macrossomia fetal, mas esse não pode ser considerado um 
fator de risco independente para sua ocorrência.

Neste estudo, encontrou-se um índice de instrumen-
tação de parto em 7,7%, sendo compatível com a litera-
tura, que demonstra um índice de 8,1% (7).  Um alerta 
para a possibilidade de distócia é a necessidade de parto 
instrumentado (11).

CONCLUSÃO

Embora seja uma situação não tão frequente e a sua 
maioria ocorra sem complicações, a distócia de ombros é 
uma condição do parto que necessita de uma equipe mé-
dica treinada. Quando na presença de complicações, estas 
são consideradas importantes. 

Contudo, este trabalho apresenta limitações devido à 
análise retrospectiva de prontuários médicos, por vezes 
com dados incompletos. Com isso, sugere-se a melhora da 
descrição dos dados do parto, da mãe e do neonato para 

uma melhor avaliação dos partos vaginais, dos casos de dis-
tócia de ombro e, ainda, uma criação de um protocolo para 
estas situações, visto que, embora seja uma situação rara 
e imprevisível, pode trazer complicações, necessitando de 
uma equipe médica treinada para tal situação.
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Perfil da violência sexual contra crianças e adolescentes  
em uma cidade do sul de Santa Catarina

Raissa de Carvalho Bernardi1, Viviane Pessi Feldens2, Kelser de Souza Kock3

Laura Roese Dacroce4, Maria Helena Alves5

RESUMO

Introdução: A violência sexual infantil é definida como o envolvimento de uma criança ou adolescente em qualquer ato sexual, sendo 
o menor incapaz de compreender ou consentir plenamente, em razão da idade, do desenvolvimento incompatível ou da relação com 
o agressor. O presente estudo teve como objetivo traçar o perfil da violência sexual contra crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, dos 
casos registrados na cidade de Tubarão/SC, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Métodos: Estudo com delineamen-
to transversal, tendo como fonte de coleta de dados a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Resultados: 
Foram analisados 125 casos de abuso sexual praticados contra crianças e adolescentes durante esse período, dos quais 97 envolveram 
vítimas do sexo feminino e 28 do sexo masculino. Os meninos foram vítimas em idades mais precoces. Os casos ocorreram quase 
que igualmente entre crianças e adolescentes, com uma discreta prevalência nos menores de 12 anos. A residência da vítima foi o local 
mais frequente de abuso (69,9%). Os agressores eram predominantemente do sexo masculino (94,4%) e agiram sozinhos (95,2%). A 
maior parte dos abusadores possuía vínculo familiar com a vítima (45,6%) ou era conhecido da família (43,2%). Entre os familiares, o 
padrasto e o pai foram os que apareceram com maior frequência. A maioria dos casos ocorreu cronicamente. Conclusão: As carac-
terísticas da violência sexual infantil foram muito semelhantes às de diversos estudos, e o ambiente familiar que deveria proteger essas 
vítimas torna-se o local mais frequente de abuso.

UNITERMOS: Violência sexual, Criança, Adolescente, Abuso sexual infantil

ABSTRACT

Introduction: Child sexual violence is described as the involvement of  a child or adolescent in any sexual act, being the minor unable to fully understand or 
consent due to age, incompatible development, or relationship with the aggressor. The present study aimed to trace the profile of  sexual violence against children 
and adolescents aged 0 to 18 in the cases recorded in Tubarão/SC from January 2014 to December 2018. Methods: Study with a cross-sectional design, 
with the Police Station for the Protection of  Children, Adolescents, Women, and the Elderly as the source of  data collection. Results: We analyzed 125 
cases of  sexual abuse committed against children and adolescents during this period, of  which 97 involved female and 28 male victims. Boys were victims at 
earlier ages. The cases occurred almost equally among children and adolescents, with a slight prevalence in those under 12. The victim’s residence was the most 
frequent place of  abuse (69.9%). The abusers were predominantly male (94.4%) and acted alone (95.2%). Most of  the abusers had family ties to the victim 
(45.6%) or were known to the family (43.2%). Among family members, the stepfather and the father were the most frequent. Most cases occurred chronically. 
Conclusion: The characteristics of  childhood sexual violence were very similar to those of  several studies and the family environment that should protect 
these victims becomes the most frequent place of  abuse.

KEYWORDS: Sexual violence; child; adolescent; child sexual abuse

Profile of  sexual violence against children and adolescents in a southern city of  Santa Catarina
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INTRODUÇÃO

A violência contra a criança e o adolescente é conside-
rada um importante e significativo problema social e de 
saúde pública, resultando em enormes repercussões ime-
diatas e a longo prazo. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, violência contra a criança e o adolescente envolve 
todas as formas de maus-tratos físicos e/ou emocionais, 
abuso sexual e comportamentos negligenciais, tendo como 
consequência danos potenciais ou reais à saúde, desenvol-
vimento, sobrevivência ou dignidade no contexto de uma 
relação de responsabilidade, confiança e poder (1).

Os maus-tratos na infância e adolescência atingem to-
das as classes e segmentos sociais, gerando um profundo 
impacto sobre a saúde física e mental. Entre as diversas 
formas de violência, o abuso sexual infantil é definido, 
também conforme a OMS, como o envolvimento de uma 
criança ou adolescente em qualquer ato sexual, sendo o 
menor incapaz de compreender ou consentir plenamente, 
em razão da idade, do desenvolvimento incompatível ou da 
relação com o agressor (2).

De acordo com a American Academy of  Child and Ado-
lescent Psychiatry, são registrados, em média, 80.000 casos 
por ano de abuso sexual infantil, sendo esse número muito 
inferior à realidade, já que muitos casos deixam de ser no-
tificados. Muitas vezes, o abuso ocorre dentro do ambiente 
familiar ou escolar, ou seja, locais esses que deveriam pro-
teger e educar tornam-se cenários de violação dos direitos 
ligados à infância (3).

Com base nos dados do SINAN (Sistema de Informa-
ção de Agravos de Notificações), no período de 2011 a 
2017, foram notificados 141.105 casos de violência sexual 
contra a criança e o adolescente no Brasil. A avaliação das 
características sociodemográficas de crianças vítimas de 
abuso sexual mostrou que 74,2% eram no sexo feminino, e 
a faixa etária de maior ocorrência foi de 1 a 5 anos (51,2%). 
Já quanto aos adolescentes, 92,4% eram do sexo feminino, 
e 67,8% estavam na faixa etária entre 10 e 14 anos. Em to-
das as situações, o local de maior ocorrência foi o próprio 
domicílio (4). Esses dados refletem uma dura realidade, 
representando uma problemática com repercussões indivi-
duais, familiares e sociais (5).

Perante essas análises, torna-se evidente que o abuso 
sexual na infância e adolescência é um problema mundial, 
inserido nas mais diversas sociedades e culturas. Trata-se 
de um tema complexo, com graves consequências, as quais 
afetam não só milhares de crianças e adolescentes, mas 
também a sociedade como um todo (6).  

O abuso sexual infantil está cercado por um enorme si-
lêncio. Na maioria das vezes, a ausência de sinais físicos de 
abuso, a existência de uma relação próxima com o agressor 
e o sustento de certa forma de afeto e confiança contribuem 
para que esse silêncio se perpetue. Além disso, frequente-
mente os profissionais e serviços responsáveis pelo encami-
nhamento e pela proteção das vítimas não sabem agir ade-
quadamente frente a uma situação dessa natureza (7).

A violência sexual tem um profundo impacto sobre a 
saúde física e mental da criança e do adolescente, dificul-
tando seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional 
ao longo do tempo (8). As consequências são extensas e 
diversas para as vítimas, e ainda hoje se estuda como uma 
situação de abuso infantojuvenil pode gerar diversos tipos 
de comportamento e manifestações ao longo da vida da 
criança e do adolescente. Não é possível generalizar nem 
delimitar perfeitamente os efeitos do abuso sexual diante 
da complexidade que o tema envolve, pois as consequên-
cias dependem de particularidades da experiência de cada 
vítima (9). Assim, é necessário sensibilizar e conscientizar 
os profissionais da área da saúde, fornecendo maior co-
nhecimento sobre o tipo de atendimento a ser dado a essas 
vítimas, promovendo medidas preventivas e aperfeiçoando 
o sistema (10).

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, to-
dos têm direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes todas 
as oportunidades, a fim de que haja um desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições pe-
culiares de liberdade e dignidade (11). No que se refere à 
violação dos direitos humanos na infância e na adolescên-
cia e à universalização da garantia desses direitos, o presen-
te estudo teve como objetivo descrever o perfil da violência 
sexual contra crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, na 
cidade de Tubarão, Santa Catarina, no período de janeiro 
de 2014 a dezembro de 2018.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo com delineamento transversal, 
no qual se analisaram todos os casos de violência sexual 
contra crianças e adolescentes de 0 a 18 anos registrados 
entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018, na Delegacia 
de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, na 
cidade de Tubarão/SC.

A amostra prevista no início do estudo, para o período 
de 2014 a 2018, era de aproximadamente 145 casos regis-
trados, conforme informações cedidas pela própria De-
legacia. Porém, ao longo da pesquisa foram excluídos os 
registros incompletos e os inquéritos não terminados, ou 
seja, aqueles que não possuíam os dados necessários para a 
análise do estudo. Assim, ao final da pesquisa foram anali-
sados 125 casos.  

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade do Sul de Santa Catarina, foi inicia-
da a coleta de dados. A pesquisa foi feita através da análise 
dos boletins de ocorrência e inquéritos policiais das crian-
ças e adolescentes de 0 a 18 anos, que registraram o caso 
de abuso entre janeiro de 2014 até dezembro de 2018 na 
Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e 
Idoso, na cidade de Tubarão/SC.

A coleta dos dados foi realizada na própria delegacia, 
em sala e ambiente apropriados, com supervisão integral 
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de funcionário da instituição e responsável pelos inquéritos 
policiais cedidos. Em nenhum momento foi permitida a 
retirada de qualquer documento do local, o que contribuiu 
para a redução de possíveis riscos.

Foi garantido sigilo total mantido pelos pesquisadores, 
e em momento algum foi citado o nome das vítimas ou dos 
abusadores durante a pesquisa. Sendo um estudo baseado 
na exposição de informações presentes nos inquéritos poli-
ciais, também não houve contato direto com os envolvidos 
nos casos.

Durante a coleta de dados, foram analisadas informa-
ções sobre as vítimas (sexo, idade e se portadora ou não 
de alguma deficiência/ transtorno), informações sobre os 
agressores (sexo e idade), o tipo de violência sexual, a rela-
ção do abusador com a vítima, o local de ocorrência, e se a 
agressão teve caráter de repetição.

Os dados foram armazenados em um banco de dados 
criado com o auxílio do software Excell® e, posteriormen-
te, foram exportados para o software SPSS 20.0®. Esses 
dados foram apresentados por meio de números absolutos 
e percentuais, medidas de tendência central e dispersão. As 
variáveis foram comparadas em relação à faixa etária da 
vítima por meio de Teste de Associação Qui-Quadrado, 
complementado pela análise dos resíduos padronizados 
ajustados. Considerou-se intervalo de confiança de 95%, 
com nível de significância estatística de 5%.

O projeto principal foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unisul sob o número 14591319.8.0000.5369 e 
aprovado sob o Parecer 3.491.232, em 07 de agosto de 2019.

RESULTADOS

Foram registrados na Delegacia 125 casos de violência 
sexual contra crianças e adolescentes entre janeiro de 2014 e 
dezembro de 2018. Do total analisado, 122 ocorrências con-
figuraram-se como estupro e 3 como exploração sexual.

Entre o total das vítimas, 77,6% eram meninas e 22,4%, me-
ninos, variando a idade entre 3 e 18 anos e 2 e 16 anos, respec-
tivamente. A mediana (p25-p75) da idade das vítimas foi 11,0 
(7,0-13,0) anos; no sexo feminino (p25-p75) foi 12,0 (8,0-14,0) 
anos e no sexo masculino (p25-p75) foi 8,0 (4,2-10,7) anos. 

Estratificando a amostra em crianças (0 a 11 anos) e 
adolescentes (12 a 18 anos), segundo o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), observou-se a distribuição dos 
casos de violência sexual quase que igualmente entre as 
duas faixas etárias, com uma discreta prevalência nos me-
nores de 12 anos (50,4%). 

O abuso foi praticado predominantemente por agresso-
res do sexo masculino (94,4%), com o envolvimento de um 
único agressor (95,2%). A mediana (p-25-p75) da idade dos 
agressores foi 32,0 (19,0-49,0) anos. A faixa etária de maior 
prevalência foi de 19 a 39 anos (38,4%). Verificou-se, ainda, 
que 12% dos abusos foram praticados por idosos, e 19,2% 
envolveram adolescentes como agressores.

O local de maior ocorrência de abuso foi o próprio do-

micílio da vítima (69,9%), seguido de via pública (12,8%) 
e da residência do agressor (7,2%). Os dados encontrados 
mostram que 45,6% dos abusadores possuíam algum vín-
culo familiar com a vítima, enquanto 43,2% eram amigos 
ou conhecidos. Entre os familiares, o padrasto (32,8%) e o 
pai (31%) foram os que apareceram com maior frequência 
entre os agressores. Quanto ao caráter de repetição da vio-
lência, 70,4% dos casos ocorreram mais de uma vez. 

Em relação aos casos de exploração sexual, todos foram 
praticados contra meninas e adolescentes, ou seja, maiores 
de 12 anos. Esse tipo de abuso foi praticado pela própria 
mãe e/ou pessoas conhecidas da vítima.

A análise da associação do sexo das vítimas de acordo 
com a faixa etária mostrou que tanto as crianças (65,1%) 
quanto as adolescentes (90,3%) do sexo feminino foram 
mais suscetíveis a sofrer abuso sexual em relação ao sexo 
masculino (p=0,001). Observou-se, também, que os me-
ninos foram mais vulneráveis a sofrer violência sexual em 
idades mais precoces.

Características
Total das 
Vítimas

N %
Idade da vítima   

0 a 5 anos 21 16,8

6 a 8 anos 23 18,4

9 a 11 anos 19 15,2

12 a 14 anos 42 33,6

15 a 18 anos 20 16,0

Vítima com deficiência ou transtorno   

Sim 6 4,8

Não 119 95,2

Sexo do agressor   

Feminino 3 2,4

Masculino 118 94,4

Ambos os sexos 2 1,6

Desconhecido 2 1,6

Número de agressores   

1 agressor 119 95,2

2 agressores 6 4,8

Idade do agressor   

12 a 18 anos 24 19,2

19 a 39 anos 48 38,4

40 a 59 anos 29 23,2

60 anos ou mais 15 12,0

Desconhecidos 9 7,2

Tabela 1. Caracterização das vítimas e dos agressores envolvidos 
nos casos de abuso sexual na cidade de Tubarão/SC, no período de 
janeiro de 2014 a dezembro de 2018.
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A comparação dos autores da agressão com as faixas 
etárias das vítimas mostrou que o abuso sexual praticado 
por familiares é mais comum entre as crianças (61,4%), 
conforme pode ser constatado na Tabela 3.

Nos casos em que o agressor possuía vínculo familiar 
com a vítima, os abusos praticados pelos padrastos foram 
mais comuns entre os adolescentes (73,7%), em relação às 
crianças (26,3%). 

DISCUSSÃO

Através deste estudo, fez-se uma análise pormeno-
rizada dos dados da violência sexual contra crianças e 
adolescentes na cidade de Tubarão, no sul de Santa Ca-
tarina, caracterizando-se o perfil da vítima e do agressor. 
Os dados foram coletados através de documentos que 
possuíam informações sigilosas sobre os casos, em am-
biente apropriado e com supervisão integral de funcio-
nário responsável, permitindo uma análise detalhada dos 
inquéritos e esclarecimentos de quaisquer dúvidas acerca 
dos documentos cedidos.

É importante destacar que os dados apresentados equi-
valem apenas aos casos denunciados na delegacia, não re-
velando a real dimensão desse problema, visto que a sub-
notificação dos casos ainda é imensurável. 

Em 1924, surgiu a primeira normativa internacional 
que garantia os direitos e a proteção especial à criança e ao 
adolescente (Declaração de Genebra), independentemente 
de qualquer consideração de raça, crença ou nacionalida-
de. Algumas décadas após, foram aprovadas a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Declaração dos 
Direitos da Criança (1959), as quais ressaltaram a necessi-

Características 
Vítimas 

PCrianças Adolescentes
n % n %

Sexo da vítima      
Feminino 41 65,1 56 90,3

0,001
Masculino 22 34,9 6 9,7
Autor da agressão      
Familiar 35 61,4* 22 38,6*

0,076Amigo/ conhecido da vítima 22 40,7 32 59,3
Desconhecido 5 41,7 7 58,3
Agressores com vínculo familiar      
Pai 14 77,8 4 22,2

0,003

Mãe - - 2 100
Padrasto 5 26,3** 14 73,7**
Primos 5 83,3 1 16,7
Tio 3 100 - -
Avô 6 75 2 25
Bisavô 2 100 - -

Tabela 3. Comparação entre os casos de abuso sexual praticados contra crianças e adolescentes na cidade de Tubarão/SC, no período de 
janeiro de 2014 a dezembro de 2018.

* p < 0,05  ** p < 0,05

Características Total das Vítimas
n %

Local de ocorrência   
Residência 87 69,9
Escola 2 1,6
Local de prática esportiva 2 1,6
Bar ou similar 2 1,6
Via pública 16 12,8
Comércio/ serviço 3 2,4
Casa do agressor 9 7,2
Residência + Via pública 2 1,6
Escola + Comércio/ serviço 1 0,8
Não informado 1 0,8
Autor da agressão   
Familiar 57 45,6
Amigo/ conhecido da vítima 54 43,2
Desconhecido 12 9,6
Não informado 1 0,8
Familiar + conhecido da vítima 1 0,8
Agressores com vínculo familiar
Pai 18 31
Mãe 2 3,4
Padrasto 19 32,8
Primos 6 10,3
Tio 3 5,2
Avô 8 13,8
Bisavô 2 3,4
Caráter de repetição   
Sim 88 70,4
Não 27 21,6
Não informado 10 8,0

Tabela 2. Caracterização da violência sexual contra crianças e 
adolescentes na cidade de Tubarão/SC, no período de janeiro de 2014 
a dezembro de 2018.
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dade de proteção e cuidados especiais (12). Apesar de vá-
rias conquistas, especialmente com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente no Brasil em 1990, as crianças e os adoles-
centes ainda são as maiores vítimas de violência, inclusive 
a sexual (11).

No presente estudo, observou-se a prevalência de abu-
so sexual mais frequentemente em crianças e adolescentes 
do sexo feminino (77,6%), com o envolvimento de agres-
sores do sexo masculino (94,4%). Esses dados corroboram 
com a literatura nacional. Em estudo realizado na cidade 
de Florianópolis/SC, o qual fez uma análise das caracte-
rísticas da violência sexual infantil, dos casos notificados 
em um serviço de referência do estado, 75,5% das vítimas 
eram meninas, enquanto 91,9% dos autores da agressão 
eram homens (13). Esses dados se assemelham à Revisão 
Integrativa que buscou caracterizar a violência infantil no 
cenário brasileiro, sustentando o fato de que o abuso se-
xual acontece em um contexto de gênero (14). A ideologia 
de uma suposta fragilidade feminina e uma condição de 
subordinação da mulher na sociedade são conceitos em-
butidos ao longo de décadas e necessitam de solução em 
relação aos valores sociais (14).

Assim como em estudos anteriores, ao se associar a 
idade e o sexo das vítimas, verificou-se uma tendência de 
meninos serem vítimas de abuso em idades mais precoces. 
Isso acontece possivelmente por não apresentarem um de-
senvolvimento físico e cognitivo ainda adequado para ofe-
recer resistência. Há, também, a dificuldade natural que os 
meninos possuem em relatar suas experiências de violência 
sexual e as dúvidas quanto à orientação sexual, contribuin-
do para que haja uma subnotificação dos casos no sexo 
masculino (13,15).

Em relação à idade das vítimas, a ocorrência de abuso 
ocorreu quase que igualmente entre crianças e adolescen-
tes, apresentando uma discreta prevalência nos menores 
de 12 anos (50,4%). No estudo que avaliou a situação dos 
casos registrados na capital do estado de Santa Catarina, 
67,7% dos casos ocorreram entre as crianças (13). Já no 
Boletim Epidemiológico publicado pela Secretaria de Vi-
gilância em Saúde e pelo Ministério da Saúde no ano de 
2018, dos casos de violência sexual registrados pelo SI-
NAN, 76,5% foram concentrados nesses dois cursos de 
vida, sendo 31,5% praticados contra crianças de até 9 anos 
e 45% contra adolescentes a partir de 10 anos (4).

É difícil quantificar a real dimensão dos casos de abuso 
sexual infantil devido ao estigma associado ao fenômeno, 
ao fato de frequentemente ocorrer na privacidade da resi-
dência da família e poder resultar em graves consequências 
quando divulgado (16). Ainda, Aded et al. (17) depreende-
ram que vítimas com idades mais avançadas possuem uma 
maior dificuldade em relatar situações de abuso sexual, em 
virtude de um possível constrangimento e da repercussão 
familiar e social que isso traz.

As vítimas portadoras de deficiências ou transtornos 
apresentam maior susceptibilidade a sofrer violência se-
xual, havendo a necessidade de intervenções preventivas 

específicas e direcionadas (13,18). No presente estudo, 
4,8% possuíam alguma deficiência ou transtorno mental, 
comparado com 5,5% no estudo de Platt (13). Essas víti-
mas em especial são de alto risco para sofrerem violência 
sexual, pois, além de possuírem um alto grau de dependên-
cia em razão de suas próprias limitações físicas e mentais, 
muitas vezes têm seus sinais de abuso ignorados por serem 
considerados decorrentes da doença de base (18).

Os locais de maior ocorrência de abuso no presente 
estudo foram a casa da vítima, a via pública e a residên-
cia do agressor. Esse achado corrobora com a literatura 
nacional e internacional, constatando-se que a maior parte 
dos casos de abuso ocorre no próprio ambiente domiciliar 
(13,14,16,19). Ainda, nota-se que o abuso acontece tam-
bém com frequência na via pública (19,20). Um estudo 
que analisou o perfil da violência sexual contra crianças em 
serviço de emergência avaliou que o ambiente domiciliar é 
o local mais favorável para a ocorrência dos abusos, prin-
cipalmente entre as meninas. Isso acontece possivelmente 
pelo fato da vítima permanecer por mais tempo em seu 
próprio lar (20).

Em 2014, foi feito um estudo semelhante ao atual na 
cidade de Tubarão, o qual fez uma análise da violência se-
xual contra crianças e adolescentes entre janeiro de 2010 
e dezembro de 2013 (21). Essa pesquisa constatou que o 
local de maior ocorrência de abuso também foi a própria 
residência da vítima (21), representando 38,7% dos casos, 
comparado com 69,9% no atual estudo.  

A literatura mostra que a maior parte dos casos envol-
ve agressores que  possuem algum vínculo familiar com a 
vítima ou são amigos ou conhecidos das vítimas e de suas 
famílias, apresentando laços de convivência (13,14). No es-
tudo realizado em Florianópolis, constatou-se que 66,5% 
dos agressores eram conhecidos das vítimas (13). Já em 
pesquisa feita na Bahia, os familiares representaram 27% 
dos abusadores, enquanto 59,4% eram conhecidos ou ami-
gos, resultando em apenas 14,6% dos casos envolvendo 
agressores desconhecidos (19). Isso também foi evidencia-
do na atual pesquisa. Entre os autores da agressão, cons-
tatou-se que 45,6% eram familiares das vítimas, enquanto 
43,2% eram conhecidos ou amigos.

Nessas situações, o abusador acaba se beneficiando da 
relação de confiança que possui com a vítima e do poder 
como responsável, o que leva a vítima a ter um sentimento 
de culpa e relutância em divulgar o abuso.  Isso determina, 
junto de todo o quadro, uma grave lesão psicológica, pior 
do que a sofrida por estranhos (22).

Quando foram analisados apenas os casos que envol-
veram agressores que mantinham vínculo familiar com a 
vítima, o presente estudo mostrou que 32,8% dos casos 
tiveram o envolvimento do padrasto, enquanto 31% en-
volveram o próprio pai. Isso corrobora com dados encon-
trados na literatura. A Revisão Integrativa que caracterizou 
a violência infantil no cenário nacional apontou que os 
principais autores da agressão eram os próprios respon-
sáveis pelas vítimas; entre eles, o padrasto apareceu como 
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principal agressor, seguido pelo pai, avô e tio (14). No Bo-
letim Epidemiológico que analisou separadamente os ca-
sos envolvendo crianças e adolescentes vítimas de abuso, 
constatou-se que familiares estiveram envolvidos em 37% 
e 38,4% dos casos, respectivamente (4).

O estudo realizado na cidade de Tubarão em 2014 tam-
bém verificou que a maior parte dos autores da agressão 
possuía vínculo familiar com a vítima (55,8%). Em relação 
a esses casos, pai, tio e padrasto foram os principais autores 
do abuso, nessa ordem de frequência (21). Quando compa-
rado ao recente estudo, a maior parte dos casos envolveu 
padrasto, pai e avô.

A análise do atual estudo apontou que os abusos pra-
ticados por familiares foram mais comuns em crianças, 
ou seja, nos menores de 12 anos. Já quanto aos casos 
que envolviam apenas agressores que possuíam vínculo 
familiar com a vítima, o abuso praticado pelo padrasto 
foi mais comum em adolescentes, ou seja, em maiores 
de 12 anos. Achado semelhante foi encontrado no Bo-
letim Epidemiológico nacional, publicado em 2018. Os 
abusos foram praticados predominantemente por fami-
liares nos casos que envolviam vítimas crianças, e por 
amigos ou conhecidos nos casos envolvendo vítimas 
adolescentes (4).

O Council of  Europe é a principal organização de direitos 
humanos do continente europeu. Conforme seus docu-
mentos, os abusos sexuais contra crianças e adolescentes 
compõem um grupo heterogêneo, vindo de diversos estra-
tos sociais e não podendo ser atribuídos a nenhuma área 
geográfica especificamente. Aproximadamente 70% dos 
agressores conhecem suas vítimas antes de ocorrerem os 
abusos e, por isso, muitas vezes, possuem fácil acesso às 
crianças e adolescentes, conquistando a confiança da víti-
ma e de suas famílias (23).

A maior parte dos agressores no presente estudo era 
homem e agiu sozinho, corroborando com a análise epide-
miológica do país publicada em 2018 (4). O estudo reali-
zado na capital de Santa Catarina mostrou que 14,8% dos 
casos envolveram mais de um agressor (13), comparado 
com 4,8% no atual estudo. Os agressores estavam predo-
minantemente entre a faixa etária de 19 a 39 anos (38,4%). 
Ainda, 19,2% eram adolescentes e 12%, idosos. Santos 
et al. (19) inferiram que 18,8% dos casos de abuso foram 
praticados por adolescentes, enquanto 43,6% envolveram 
adultos jovens de 25 a 49 anos. 

A maioria dos casos de abuso apresentou um caráter 
de repetição, tendo ocorrido mais de uma vez (70,4%). 
A análise da violência sexual contra crianças e adoles-
centes no Brasil mostrou que 33,7% dos casos de abusos 
praticados contra crianças e 39,8% contra adolescentes 
possuíram caráter de cronicidade (4). Essa diferença 
acontece possivelmente pela dificuldade de comunica-
ção verbal que as vítimas apresentam nessa fase, prin-
cipalmente entre as crianças. Além disso, o vínculo de 
proximidade do agressor e da vítima dificulta ainda mais 
a exposição do abuso (4).

Entre as diferentes formas de violência sexual, a ex-
ploração sexual consiste na utilização sexual de terceiros 
com a intenção de lucro financeiro ou de qualquer es-
pécie, podendo haver o envolvimento de mais pessoas. 
Em relatório publicado pelo Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos em 2019, os índices 
de exploração sexual mostraram que 75% das vítimas 
eram do sexo feminino, sendo os principais agressores 
a mãe e pessoas com vínculo de convivência com a ví-
tima (24). Corroborando com esse achado, no presente 
estudo houve 3 casos de exploração sexual, todos eles 
envolvendo vítimas meninas e adolescentes, sendo os 
autores do abuso a própria mãe e/ou pessoas conheci-
das da vítima.

Um estudo realizado na África do Sul apontou que a 
forma mais prevalente de abuso sexual entre meninos foi 
abuso de exposição, ou seja, sem contato, como a exposi-
ção à pornografia. Em relação às meninas, a forma mais 
comum de violência sexual foi o estupro. Ainda, o estudo 
mostrou que meninas e meninos que foram vítimas de vio-
lência sexual também sofreram outras formas de violência 
(25). O abuso sexual infantil é realmente um problema glo-
bal, desafiando mitos e estereótipos, que não parece estar 
diminuindo ao longo do tempo (22).

Estima-se que em 2016 houve, em média, 54.080 casos 
de violência sexual contra crianças e adolescentes nos Esta-
dos Unidos. Os achados da pesquisa mostraram que crian-
ças em idade mais precoce são mais vulneráveis a sofrer 
violência. A longo prazo, uma criança que vivenciou uma 
situação de abuso pode ter sérias consequências negativas, 
entre elas psíquicas e emocionais (26).

Como o presente estudo fez uma análise baseada em 
documentos físicos, sem acesso direto às vítimas e en-
volvidos no crime, não se pode acompanhar os efeitos 
e sinais que essas crianças e adolescentes apresentaram 
ao longo do tempo. Porém, segundo o estudo realiza-
do nos Estados Unidos, estima-se que, entre os sinais e 
sintomas de abuso, estão presentes lesões frequentes ou 
inexplicáveis, sinais de má higiene, ausência de cuidado 
médico, ter medo excessivo, mudanças inexplicáveis de 
comportamento, demonstrar conhecimento sexual in-
compatível para a idade ou apresentar atos de conotação 
sexual (26).

A complexidade que envolve uma situação de abuso se-
xual demanda o atendimento por profissionais de diversas 
áreas de atuação, sempre devendo existir a comunicação 
entre os diversos especialistas para que cada caso seja com-
preendido em sua particularidade. Deve-se estar atento à 
dinâmica das famílias abusivas, que, muitas vezes, tendem a 
contaminar o atendimento da vítima (27).

A preservação da vida e da integridade física e men-
tal das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual 
deve preceder qualquer outro tipo de investigação. Assim, 
o atendimento médico deve ser prestado imediatamente, 
independentemente de confirmação de violência ou do 
acionamento de autoridades judiciais (27).
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CONCLUSÃO

No período analisado de cinco anos, dos 125 casos de 
violência sexual contra crianças e adolescentes, 97 foram 
praticados contra vítimas do sexo feminino e 28 do sexo 
masculino. A mediana da idade das vítimas foi 11 anos. Os 
meninos foram vítimas de abuso em idades mais preco-
ces em relação às meninas. Os casos ocorreram quase que 
igualmente entre crianças e adolescentes, com uma discreta 
prevalência nos menores de 12 anos. 

A residência da vítima foi o principal local de ocorrên-
cia do abuso. Os agressores eram predominantemente do 
sexo masculino e agiram sozinhos. A maior parte dos abu-
sadores possuía vínculo familiar com a vítima ou era amigo 
e/ou conhecido da família. Entre os familiares, o padrasto 
e o pai foram os que apareceram com maior frequência. A 
maioria dos casos teve caráter de repetição. 

As características de abuso sexual contra crianças e ado-
lescentes foram muito semelhantes às de diversos estudos 
nacionais e internacionais, tornando esse tema um grave 
problema mundial de saúde pública.
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Prevalência de hérnia discal lombar em crianças e adolescentes 
em uma cidade do sul do Brasil

Arthur Primon Britzke1, Laura Roese Dacroce2, Rafael Olívio Martins3

Phelipe de Souza Menegaz4, Martins Back Netto5

RESUMO

Introdução: A hérnia discal consiste no rompimento da membrana externa do disco intervertebral, e consequente migração de seu con-
teúdo interno para o canal vertebral. Nas últimas décadas, a dor lombar inespecífica vem aumentando entre os jovens. Objetivos: Analisar 
a prevalência de hérnias discais lombares em laudos de ressonância nuclear magnética (RNM) em uma população com menos de 20 anos 
de idade, no município de Tubarão, Santa Catarina, no período de 2016 a 2018. Métodos: Estudo transversal, em que foram avaliados 191 
laudos de coluna lombar de pacientes menores de 20 anos, realizados em todos os centros de imagem do município. Foram descritas as 
características das lesões discais encontradas, classificando-as de acordo com as nomenclaturas da Sociedade Norte-Americana de Coluna, 
da Sociedade Americana de Radiologia da Coluna e da Sociedade Americana de Neurorradiologia. A análise estatística utilizou o software 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS), no qual se aplicaram os testes de Qui-Quadrado e Exato de Fisher, conforme a necessidade. Resul-
tados: A prevalência de hérnia discal lombar obtida foi de 15,2%. O tipo mais frequente de hérnia foi a contida, de localização central, ao 
nível de L4-L5. Houve relevância estatística ao comparar adolescentes e crianças (p=0,017), e em relação à idade no momento do diagnóstico 
(p=0,011). Conclusão: Hérnia discal lombar possui baixa prevalência em pacientes jovens, principalmente abaixo dos 10 anos. O sexo não 
interferiu na frequência de acometimento. O diagnóstico da doença foi associado a idades mais elevadas dentro do grupo etário estudado.

UNITERMOS: Doenças da Coluna Vertebral, Ressonância Nuclear Magnética, Criança, Adolescente

ABSTRACT

Introduction: Herniated disc is the rupture of  the outer membrane of  the intervertebral disc and consequent migration of  its internal contents into the spinal 
canal. In recent decades, nonspecific low back pain has been increasing among young people. Objective: To analyze the prevalence of  lumbar disc herniations 
in nuclear magnetic resonance (NMR) reports in a population under 20 years of  age, in the city of  Tubarão, Santa Catarina, from 2016 to 2018. Methods: 
Cross-sectional study in which 191 lumbar spine reports of  patients under 20 years of  age, performed in all imaging centers in the municipality, were evaluated. 
The characteristics of  the disc lesions found were described, classifying them according to the nomenclatures of  the North American Spine Society, the American 
Society of  Spine Radiology, and the American Society of  Neuroradiology. Statistical analysis using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software, 
in which the Chi-square and Fisher’s Exact tests were applied as needed. Results: The prevalence of  lumbar disc herniation obtained was 15.2%. The most 
frequent type of  herniation was contained, centrally located, at the level of  L4-L5. There was statistical significance when comparing adolescents and children 
(p=0.017) and age at diagnosis (p=0.011). Conclusions: Lumbar disc herniation has a low prevalence in young patients, especially those below ten years of  
age. Gender did not interfere with the frequency of  involvement. The disease’s diagnosis was associated with higher ages within the age group studied.

KEYWORDS: Spinal diseases; magnetic resonance imaging; child; adolescent

Prevalence of  lumbar disc hernia among children and adolescents in a southern city of  Brasil
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INTRODUÇÃO

A hérnia discal consiste no rompimento da membra-
na externa do disco intervertebral, e consequente migra-
ção de seu conteúdo interno para o canal vertebral (1). É 
uma afecção de causa multifatorial, sendo a carga genética 
o fator de risco mais importante, além do envelhecimento 
natural do disco, que desidrata e torna-se mais rígido, bem 
como o sedentarismo. Ademais, outros fatores como trans-
porte de cargas pesadas, obesidade, má postura, tabagismo 
e prática de movimentos incorretos também propiciam o 
aparecimento de uma hérnia (2,3).

Possui [MB1]  uma prevalência de 2,5% em mulheres e 
4,8% em homens acima de 35 anos, e a primeira crise álgica 
ocorre, em média, aos 37 anos. Apesar disso, é descrita em 
todas as faixas etárias (4). Sua prevalência vem aumentan-
do, tanto pela evolução da sensibilidade dos exames diag-
nósticos, quanto pelo envelhecimento populacional e pelas 
mudanças comportamentais (5).

A [MB2]  anamnese e o exame físico do paciente com 
hérnia de disco têm enorme valor para o médico, pois 
guiam a fortes hipóteses da etiologia e topografia da lesão 
(6). Entre os exames complementares que podem ser feitos 
na investigação de um paciente com hérnia, destaca-se a 
Ressonância Nuclear Magnética (RNM) (7).

Ressalta-se que, em crianças e adolescentes, a hérnia dis-
cal lombar (HDL) é um quadro considerado raro. Nesta fai-
xa etária, pode ser encontrado também quadro de tumores 
(osteoma e osteoblastoma), infecções ou espondilolistese. 
Nas primeiras duas décadas de vida, há uma baixa incidência 
de hérnia devido à maior expansibilidade do núcleo pulpo-
so e difícil ocorrência de fissuras no ânulo fibroso. Por isso, 
hérnias em jovens geralmente são explicadas por traumas 
prévios, doenças do colágeno, anormalidades congênitas do 
ânulo fibroso ou malformações espinhais (8).

Nas últimas décadas, a dor lombar inespecífica vem au-
mentando entre os jovens (9). O risco, dentro dessa faixa 
etária, relaciona-se principalmente com o Índice de Massa 
Corpórea (IMC), sexo feminino e aumento da idade (10). 
Entretanto, o achado de doenças degenerativas da coluna em 
crianças e adolescentes é incomum, e os estudos sobre o tema 
demonstram escassez de dados a respeito da real prevalência 
e etiologia dessas disfunções (11). Portanto, elucidar a situação 
atual do acometimento lombar infantojuvenil faz-se impor-
tante na prevenção do quadro doloroso na vida adulta (12).

Desse modo, o presente estudo objetiva contribuir com 
informações científicas com relação à prevalência de hér-
nias em uma população jovem, com o propósito de expor 
o perfil de apresentação das hérnias discais e estabelecer 
sua prevalência em pacientes menores de 20 anos, que rea-
lizaram exame de RNM.

 
MÉTODOS

Este foi um estudo do tipo transversal, no qual foram 
analisados laudos de pacientes que realizaram RNM da co-

luna lombar, para investigação de doenças da coluna, no 
município de Tubarão, Santa Catarina, no período de 2016 
a 2018. Os laudos radiológicos foram coletados em qua-
tro centros de imagem, contemplando todos os exames de 
RNM feitos no município.

Foram incluídos todos os laudos de RNM de pacientes 
abaixo de 20 anos e excluídos todos os laudos de pacien-
tes que fizeram cirurgia na coluna devido a um problema 
prévio à realização da pesquisa, também de pacientes com 
defeitos congênitos, tumores e infecções na coluna. Estra-
tificou-se a amostra em crianças (0 a 9 anos) e adolescentes 
(10 a 19 anos), segundo a definição da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) (13).

O presente estudo seguiu as diretrizes e normas regu-
lamentadoras da pesquisa científica envolvendo seres hu-
manos, sob a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde. Foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNI-
SUL) sob o número 17584919.1.0000.5369 e aprovado sob 
o parecer 3.497.100, em 09 de agosto de 2019. 

Após aprovação, foi feita a coleta de dados no período 
de setembro a novembro de 2019, com a devida autoriza-
ção dos responsáveis pelos centros médicos envolvidos. A 
coleta demandou somente de laudos para sua realização, 
não houve nenhum contato com os pacientes.

Durante a coleta de dados, foram pesquisadas caracterís-
ticas dos pacientes (sexo, idade), informações sobre o tipo de 
lesão discal, o tipo de hérnia, sua localização e topografia.

As imagens utilizadas na pesquisa foram feitas em equi-
pamento de RNM de alto campo de 1,5 tesla, com obten-
ção de imagens nas seguintes sequenciais: spin echo T1 no 
plano axial; gradiente echo T2 no plano axial; spin echo IR no 
plano coronal com supressão de gordura, gradiente echo T1 
no plano axial e gradiente echo no plano axial T2. 

A nomenclatura e a classificação seguiram as recomen-
dações da Sociedade Norte-Americana de Coluna, da So-
ciedade Americana de Radiologia da Coluna e da Socieda-
de Americana de Neurorradiologia. Assim, a herniação foi 
definida como um deslocamento localizado do material do 
disco além dos limites do espaço do disco intervertebral. O 
material do disco pode ser núcleo, cartilagem, osso apofi-
sário fragmentado, tecido anular ou qualquer combinação 
destes. O espaço discal foi definido, cranial e caudal, pe-
las placas terminais do corpo vertebral e, perifericamente, 
pelas bordas externas das apófises do anel vertebral, ex-
clusivas das formações osteofíticas. O termo “localizado” 
contrasta com “generalizado”, sendo este último arbitraria-
mente definido como maior que 50% (180 graus) da peri-
feria do disco (14-17).

O deslocamento localizado no plano axial (horizontal) 
pode ser “focal”, significando menos de 25% da circun-
ferência do disco, ou “de base ampla”, significando entre 
25 e 50% da circunferência do disco. A presença de tecido 
discal “circunferencialmente” (50-100%), além das bordas 
das apófises do anel, pode ser chamada de “abaulamento” 
e não foi considerada uma forma de hérnia, nem alterações 
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adaptativas difusas do descontorno, secundárias à defor-
midade adjacente, como pode estar presente na escoliose 
grave ou espondilolistese.

Sabe-se que os discos de hérnia podem assumir a forma 
de protusão ou extrusão, com base na forma do material 
deslocado. A protusão esteve presente se a maior distância, 
em qualquer plano, entre as bordas do material do disco 
além do espaço do disco foi menor que a distância entre as 
bordas da base, no mesmo plano. A base é definida como a 
área da secção transversal do material do disco na margem 
externa do espaço do disco de origem, onde o material des-
locado para além do espaço do disco é contínuo com o ma-
terial dentro do espaço do disco. Na direção craniocaudal, 
o comprimento da base não pode exceder, por definição, a 
altura do espaço intervertebral.

Já a extrusão esteve presente quando, em pelo menos 
um plano, qualquer distância entre as bordas do material do 
disco além do espaço do disco foi maior que a distância en-
tre as bordas da base, ou quando não houver continuidade 
entre o material do disco, além do espaço do disco. A ex-
trusão pode ser ainda mais especificada como sequestro, se 
o material do disco deslocado tiver perdido completamente 
qualquer continuidade com o disco original. O termo mi-
gração pode ser usado para significar o deslocamento do 
material discal para longe do local da extrusão, indepen-
dentemente de ser sequestrado ou não (14-17).

Em relação à localização, foi utilizada a classificação por 
zonas. As “zonas” anatômicas e os “níveis” foram defini-
dos usando os seguintes pontos de referência: borda me-
dial das facetas articulares; borda medial, lateral, superior e 
inferior dos pedículos; e planos coronais e sagitais no cen-
tro do disco. Esses marcos determinam os limites da “zona 
central”, “zona subarticular”, “zona foraminal”, e “zona 
extraforaminal” (18)

Os dados coletados foram cadastrados em um banco 
de dados criado com o programa Microsoft Office Excel®, e a 
análise estatística realizada com o auxílio do software Statis-
tical Package for Social Sciences (SPSS 20.0®). A apresentação 
dos dados ocorreu de maneira descritiva, sendo as variáveis 
qualitativas expressas em proporções e as variáveis quan-
titativas em medidas de tendência central e dispersão. As 
medidas de associação foram analisadas utilizando os testes 
qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher. O nível de sig-
nificância estabelecido foi de 5% e o intervalo de confiança 
(IC), de 95%.

 
RESULTADOS

Após a coleta, 195 laudos foram obtidos e, desses, 4 
foram excluídos devido a defeitos congênitos na coluna. 
Desse modo, 191 laudos de RNM de coluna lombar foram 
submetidos à análise dos dados, sendo que 103 eram do 
sexo feminino (53,9%). A mediana da idade foi de 16 anos 
(13,0-18,0), no sexo feminino 15 anos (13,0-18,0) e no sexo 
masculino 16 anos (12,5-18,0). 

Ao se comparar os dois grupos etários nos quais a 
amostra foi estratificada, constatou-se que houve prevalên-
cia de adolescentes, correspondente a 82,2% da amostra.

Dos laudos selecionados para o presente trabalho, 100 
(52,4%) mostraram resultados normais para as alterações 
avaliadas, enquanto os demais (n=91) apresentaram algum 
tipo de lesão discal; desses, 29 laudos (15,2%) obtiveram 
resultados compatíveis com HDL. Os dados referentes ao 
tipo de lesão discal encontram-se descritos na Tabela 1. 

No que concerne aos dados de tipo de hérnia, loca-
lização e topografia, pode-se observar que a maioria das 
herniações foi do tipo contida (62,1%), de localização cen-
tral (41,4%) e afetavam predominantemente os discos em 
nível de L4-L5 (55,2%). Esses dados encontram-se melhor 
descritos na Tabela 2. 

De todos os pacientes avaliados com hérnia, em ne-
nhum foi descrita herniação de mais de um disco. Todos 

Variável (n=91) Frequência  
Absoluta (N) Frequência (%)

Tipos de Lesão Discal   

Hérnia 29 15,2

Abaulamento 51 26,7

Protusão 36 18,8

Tabela 1. Prevalência dos tipos de lesão discal presentes em laudos 
de RNM de coluna lombar no município de Tubarão/SC, no período 
de 2016 a 2018

Variável (n=29) Frequência  
Absoluta (N) Frequência (%)

Tipo de hérnia   

Extrusa 11 37,9

Contida 18 62,1

Sequestrada 0 0,0

Localização da hérnia   

Central 12 41,4

Subarticular 6 20,7

Foraminal 8 27,6

Extraforaminal 3 10,3

Topografia da hérnia   

L1-L2 1 3,4

L2-L3 0 0,0

L3-L4 4 13,8

L4-L5 16 55,2

L5-S1 8 27,6

Tabela 2. Caracterização das herniações segundo tipo, localização 
e topografia em laudos de RNM de coluna lombar no município de 
Tubarão/SC, no período de 2016 a 2018



418

PREVALÊNCIA DE HÉRNIA DISCAL LOMBAR EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM UMA CIDADE DO SUL DO BRASIL   Britzke et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 415-419, abr.-jun. 2022

os casos foram de hérnias discais em uma única topografia 
da coluna lombar.

Além disso, constatou-se que a topografia mais afetada 
foi em nível de L4-L5 (52,6%) em todas as categorias de 
lesão, como abaulamento (52,9%), protusão (50,0%) e hér-
nia (55,2%), seguida por L5-S1, correspondente a 34,5% 
dos discos afetados. 

Quando comparada faixa etária com a presença de HDL, 
observou-se prevalência de 17,8% nos adolescentes, enquan-
to que apenas 2,9% das crianças apresentaram diagnóstico 
(p=0,017). A mediana (p25-p75) de idade dos pacientes com 
HDL foi de 17 anos (15,0-18,0), sendo que o menor valor de 
idade encontrado foi 7 anos e o maior, 19 anos. Já a media-
na daqueles que não obtiveram resultados compatíveis com 
hérnia em seus discos foi de 15 anos (11,7-18,0). Logo, ao 
compararmos os dois grupos, verificou-se que o diagnóstico 
de hérnia foi associado a idades mais elevadas (p=0,011). 

Houve um discreto predomínio de HDL nos indiví-
duos do sexo masculino (15,9%) que realizaram o exame 
em comparação às mulheres (14,6%), não sendo possível 
estabelecer significância estatística (p=0,796).

 
DISCUSSÃO

Acredita-se que a HDL resulte, essencialmente, do des-
balanço entre as forças aplicadas sobre a coluna lombar e a 
resistência das estruturas mecânicas que a compõem. Nor-
malmente, tal achado se deve a alterações degenerativas 
relacionadas com a idade. Portanto, é comum o seu acome-
timento na coluna vertebral de adultos e idosos. Contudo, 
em uma população jovem, essa doença é relativamente rara 
e sua etiologia deve ser melhor explicada, visto que fato-
res degenerativos são praticamente ausentes em crianças e 
adolescentes (19).

Devido à raridade dessa patologia, sua frequência em 
jovens ainda não é precisamente definida. A literatura 
aponta uma incidência de 1% a 5% em pacientes com ida-
de inferior a 20 anos, com uma ocorrência ainda menor 
abaixo dos 10 anos (20-21). Estudos reportam que pacien-
tes pediátricos correspondem a apenas 0,5% a 6,8% de to-
dos os pacientes hospitalizados por HDL, muito menor do 
que a porcentagem estimada de crianças e adolescentes na 
população mundial (27%) (22).

Além disso, um estudo realizado nos Estados Unidos 
indicou que a HDL em pacientes menores de 18 anos cor-
respondeu a cerca de 5% do total de casos da doença, ten-
do incidência média em jovens, variando de 0,4% a 15,4% 
nos artigos revisados (23-30). No presente estudo, cons-
tatou-se uma prevalência de HDL de 15,2%. Entretanto, 
deve-se ter em vista que os laudos avaliados eram de pa-
cientes já em investigação para queixas na coluna lombar.

No que diz respeito à predominância por sexo, houve 
uma discreta predileção pelo sexo masculino. Todavia, não 
foi possível mostrar estatisticamente um predomínio nos 
homens. Tais resultados corroboram com a inconclusivida-

de descrita na literatura, pois não há preponderância dessa 
patologia em jovens de nenhum sexo (31).

Embora alguns trabalhos descrevam uma ligeira predo-
minância masculina, explicada por prática esportiva mais 
intensa associada à sobrecarga axial, não existe um consen-
so (32). Em estudo retrospectivo de 10 anos, realizado na 
China, avaliando HDL em adolescentes de 13-20 anos, a 
proporção de homens para mulheres afetados foi de 95:26  

(33). Já em outro estudo, executado na Turquia, envolven-
do pacientes menores de 20 anos, a relação de homens para 
mulheres foi de 35:35 (20).

Dang et al (19) realizaram uma revisão de casos em 
indivíduos menores de 21 anos e constataram a presen-
ça de HDL particularmente naqueles acima de 10 anos, 
com poucos casos identificados abaixo dessa faixa etária. 
Além disso, nessa mesma população, obtiveram média de 
idade ao diagnóstico de 16,9 anos. Na presente pesquisa, 
tal acometimento foi cerca de oito vezes mais prevalente 
em adolescentes do que em crianças, e foi identificada uma 
mediana de idade de 17 anos. O referido também está em 
consonância com Karademir et al (20), que apresentaram 
uma média de idade de 17,1 anos. 

Tais achados podem ser explicados tanto pelas altera-
ções discais degenerativas relacionadas com a idade, quan-
to pela atipia dos sintomas nos mais jovens, em conjunto 
com sua maior dificuldade em reportá-los, dificultando o 
reconhecimento do quadro e gerando um diagnóstico tar-
dio ou, até mesmo, um subdiagnóstico (19). Crianças com 
sintomas de dor lombar baixa, radiculopatia e alterações 
nervosas geralmente são investigadas para outras doenças, 
como neoplasias ósseas, discites e espondilolistese, restan-
do a HDL como diagnóstico de exclusão (21).

Estudos prévios mostraram que, em relação às caracte-
rísticas dos discos herniados de pacientes jovens, as hérnias 
contidas correspondem ao tipo mais comum, e a localiza-
ção mais frequente é a centrolateral, seguida pela central. 
No que se refere à topografia, 90% ocorrem nos níveis de 
L4-L5, e L5-S1, com uma distribuição parecida entre ambas. 
Nesta amostra, as hérnias contidas foram as mais frequentes 
(62,1%) de localização central (41,4%), encontradas aos ní-
veis de L4-L5 (55,2%), as quais, em conjunto com as de L5-
S1, corresponderam a 82,8% do total. Além disso, todos os 
casos foram de topografia única, ou seja, nenhum paciente 
apresentou herniação de mais de um nível discal. Esses acha-
dos coincidem com o descrito na literatura mundial (31).

A etiologia das herniações discais em jovens é contro-
versa, alguns estudos apontam para o trauma como prin-
cipal fator causal, outros relacionam a fatores hereditários, 
considerando o trauma apenas um fator desencadeante. 
De todo modo, os principais fatores de risco descritos são: 
prática de esportes que causam sobrecarga axial; sobrepe-
so; estatura elevada e histórico familiar (20,31).

A correlação clínico-radiológica foi a principal limitação 
do estudo em questão. Como foram avaliados apenas laudos 
e eles não continham informações sobre o quadro clínico do 
paciente, não foi possível estabelecer relação causal com o 
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desfecho. Ademais, trata-se de um tema bastante incomum 
e pouco explorado na literatura, que é escassa e divergente, 
fator que também restringiu o trabalho em questão. 

Por ser uma doença de baixa frequência em jovens, a 
suspeição é baixa diante de um possível quadro de HDL, o 
que acaba retardando ou até mesmo impedindo o diagnós-
tico. Os principais fatores que levam à patologia ainda não 
são bem elucidados e existe muita controvérsia nos estu-
dos existentes (31). A partir de mais informações acerca da 
doença, espera-se um melhor reconhecimento do quadro e 
condução dos pacientes acometidos, diminuindo, assim, os 
possíveis impactos futuros.

 
CONCLUSÃO

Com os achados do presente estudo, podemos concluir 
que a HDL tem baixa prevalência em pacientes menores de 
20 anos (15,2%), particularmente em crianças (2,9%), quan-
do comparados com os adolescentes (17,8%), não existindo 
predomínio de acometimento em nenhum dos sexos. Além 
do mais, o diagnóstico em pacientes jovens geralmente ocor-
re por volta dos 17 anos, sendo a maioria dos casos do tipo 
contida, localizada centralmente e ao nível de L4-L5. Nesses 
pacientes, normalmente a topografia discal herniada é única.
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Análise da incidência de casos diagnosticados de sífilis 
gestacional entre 2008 e 2018 na cidade de Pelotas/RS, Brasil

Lucas Rodrigues Mostardeiro1, Leandro Diesel2, Daniel Thielke3

Mauricio Fontana4, Letícia Oliveira de Menezes5

RESUMO

Introdução: A sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST), causada pela infecção do Treponema pallidum no organismo 
humano. Tal infecção pode acometer a gestante e, inclusive, o feto. A relevância deste estudo consiste no fato de que a análise dos 
dados acerca dos números de casos de sífilis gestacional pode contribuir para um maior entendimento sobre o panorama da situação 
atual da enfermidade na cidade de Pelotas/RS e, dessa forma, auxiliar em futuras propostas que visam à criação de políticas públicas 
de saúde para diminuir a incidência de novos casos da doença. Métodos: Realizou-se um estudo transversal, cuja unidade de análise 
se embasa em comparar a incidência e prevalência da sífilis gestacional em Pelotas/RS. Os dados para análise foram obtidos no Mi-
nistério da Saúde (Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS). Foram selecionadas três variáveis para o estudo: idade 
gestacional, faixa etária e escolaridade. Resultados: Observou-se que há um aumento na incidência de sífilis gestacional no período 
analisado de 2008 a 2018. Percebe-se, também, que as gestantes que não possuem ensino superior são as mais afetadas, assim como 
as que se encontram entre 20 e 29 anos. Conclusão: Há um predomínio de sífilis na gestação em mulheres com baixa escolaridade 
e com menor faixa etária e que os casos diagnosticados são, em sua maioria, tardiamente a partir do terceiro trimestre de gestação.

UNITERMOS: Sífilis, Gestantes, Pesquisa sobre Serviços de Saúde, Prevenção Primária

ABSTRACT

Introduction: Syphilis is a sexually transmitted disease (STD) caused by infection of  Treponema pallidum in the human body. Such infection can affect 
pregnant women and even the fetus. The relevance of  this study is due to the examination of  data on the number of  cases of  gestational syphilis and their 
contribution to a better understanding of  the disease’s current situation in the city of  Pelotas and thus assist in future proposals to create public health poli-
cies to reduce the incidence of  new cases of  the disease. Methods: A cross-sectional study whose unit of  analysis is based on comparing the incidence and 
prevalence of  gestational syphilis in Pelotas. The data for analysis were obtained from the Ministry of  Health (SUS Hospital Information System - SIH/
SUS). Three variables were selected for the study: gestational age, age group, and education. Results: The research showed an increase in the incidence of  
gestational syphilis in the analyzed period from 2008 to 2018. It also noticed that pregnant women who do not have higher education are the most affected, 
as well as those between 20 and 29 years old. Conclusion: there is a predominance of  syphilis during pregnancy in women with low education and younger 
age group, with predominantly late diagnoses, starting in the third trimester of  pregnancy. 

KEYWORDS: Syphilis; pregnant women; health services research; primary prevention

Analysis of  the incidence of  diagnosed cases of  syphilis in pregnant women between 2008 and 
2018 in the city of  Pelotas/RS, Brazil
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INTRODUÇÃO

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) fi-
xou uma série de metas a serem cumpridas com o passar 
do tempo. Nesse caso, são os chamados Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) que devem ser alcançados 
pelo mundo e, inclusive, no Brasil. Entre os tópicos, um, 
especificamente, envolve a saúde e o bem-estar, sendo que 
há diversas metas agrupadas nesse tópico; porém, algumas 
chamam mais a atenção, como reduzir a taxa de mortalidade 
materna e diminuir a mortalidade neonatal até 2030 (1).

No momento, tal resultado ainda está longe de se tornar 
parte da realidade brasileira, uma vez que o país ainda enfren-
ta grandes dificuldades em reduzir tanto a mortalidade ma-
terna quanto neonatal devido a uma série de enfermidades, 
como a sífilis gestacional. Isso porque, ao invés de ocorrer 
uma diminuição dos casos de sífilis gestacional, observa-se 
o contrário. Em 2016, no Brasil, a taxa nacional de detecção 
de casos de sífilis gestacional assumia um valor de 11,2%; 
entretanto, a taxa no Rio Grande do Sul revelava 15,1% de 
novos casos (2). Isso demonstra o aumento dos relatos de 
sífilis na gestação que, inclusive, superaram a média nacional.

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST), 
causada pela infecção do Treponema pallidum no organismo 
humano. Tal infecção pode até acometer a gestante e, inclu-
sive, o feto. Apesar da penicilina ser a droga de escolha de 
tratamento e ter alta eficácia de cura, muitas vezes, as gestan-
tes acabam por não fazer o teste sorológico para diagnóstico 
da doença e, desse modo, não são tratadas durante o pré-na-
tal ou recebem um tratamento inadequado (3-5). Isso acaba 
por aumentar a prevalência de sífilis nas gestantes e, conse-
quentemente, as taxas de incidência de sífilis congênita. 

A relevância deste estudo consiste no fato de que a análise 
dos dados acerca dos números de casos de sífilis gestacional 
pode contribuir para um maior entendimento sobre o pano-
rama da situação atual da enfermidade na cidade de Pelotas e, 
dessa forma, auxiliar em futuras propostas que visem à criação 
de políticas públicas de saúde para diminuir a incidência de 
novos casos da doença. O presente estudo tem como pro-

pósito analisar a incidência de casos diagnosticados de sífilis 
gestacional em Pelotas, localizado na região sul do Brasil, no 
estado do Rio Grande do Sul, no período entre 2008 e 2018.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, cuja unidade de aná-
lise se embasa em comparar a incidência e prevalência da 
sífilis gestacional em Pelotas no período compreendido en-
tre 2008 e 2018. Os dados utilizados foram obtidos através 
do DATASUS (Departamento de Informática do SUS), 
banco de dados do Ministério da Saúde, através da plata-
forma TabNet (6), os quais estão disponíveis na internet 
para livre consulta na forma de um compilado de dados de 
acordo com cada região, não sendo coletados dados de for-
ma individual de cada paciente, mas por meio de uma AIH, 
que tem como finalidade registrar todos os atendimentos 
provenientes de internações hospitalares, e, a partir desse 
processamento, gerar relatórios para análise de vigilância, 
prevenção e controle da sífilis gestacional.

A população estudada foi um grupo de pacientes ges-
tantes com sífilis em que foram estruturadas pesquisas 
epidemiológicas online na cidade de Pelotas/RS. Foram 
selecionadas três variáveis para o estudo: idade gestacional, 
faixa etária e escolaridade. Após concluída a coleta de in-
formações a respeito do tema, selecionou-se o mérito da-
queles considerados relevantes à análise do tema sífilis na 
gestação. Não houve necessidade de encaminhamento para 
o Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez que os dados uti-
lizados não possuem identificação individual dos pacientes 
e são de domínio público com acesso livre à população.

 
RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta dados referentes ao número de ges-
tantes com sífilis no período entre os anos de 2008 e 2018 por 
escolaridade. É possível observar uma maior prevalência em 
gestantes que não iniciaram sua formação superior (34,7%).

Escolaridade Total 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Analfabeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1ª a 4ª série incompleta 3 0 0 0 1 0 2 2 4 1 3 1
4ª série completa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0

5ª a 8ª série incompleta 3 0 0 0 0 0 3 8 12 13 17 4
Fundamental Completo 3 0 0 1 0 0 1 8 9 6 14 3

Médio Incompleto 2 1 0 1 0 1 0 2 6 1 13 6
Médio Completo 10 0 0 0 0 0 1 4 7 10 14 0

Superior Incompleto 57 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0
Superior Completo 111 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

Não se aplica 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignorado 168 2 0 1 2 1 3 30 71 96 100 33

Total de casos 531 3 0 3 3 2 10 57 111 133 168 47

Tabela 1 - Casos de gestantes com sífilis segundo escolaridade

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. NOTAS: (1) Dados até 30/06/2018; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos.
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Na Tabela 2, pode-se observar maior concentração de 
casos de sífilis congênita em gestantes com idade entre 20 
e 29 anos. Além disso, de forma geral, os casos aumentam 
consideravelmente a partir de 2014.

Segundo a Tabela 3, pode-se verificar uma incidência 
3,2 vezes maior de casos de sífilis no 3º trimestre de gesta-
ção, em comparação com os casos ocorridos no 1º trimes-
tre, sendo maior ainda em relação ao 2º trimestre.

DISCUSSÃO
 
A partir dos resultados, encontrou-se o esperado: um 

aumento no número de casos de sífilis gestacional, em es-
pecial, a partir de 2014. Entretanto, não é apenas a par-
tir dessa data que houve um aumento nos casos, uma vez 
que, em Santa Maria, outro estudo revelou um crescente 
aumento na notificação de casos de sífilis gestacional entre 
2007 e 2012 (7). Além disso, outro estudo no Paraná de-
monstrou que, durante 2011 e 2015, ocorreu uma ligeira 
elevação na prevalência de sífilis gestacional para 3,0% em 
2015, em comparação com 2,93% em 2011 (8). Isso nos 
revela que a elevação de casos dessa enfermidade não é um 
fenômeno tão recente e, infelizmente, vem aumentando 
com o decorrer do tempo.

Em relação à escolaridade das gestantes, observou-se que 
as gestantes mais afetadas são aquelas que não possuem um 
ensino superior. Outro estudo revela que as pacientes com 
escolaridade ≤ 8 anos de estudo (9) foram as mais afetadas 
pela doença. Isso nos demonstra que afeta mais pessoas de 
baixa escolaridade. Contudo, não se pode dizer que é ex-

clusiva de pessoas dessa condição, haja vista que acomete 
também indivíduos com maior grau de escolaridade. 

Em relação à faixa etária da gestante, constatou-se que 
as faixas etárias mais afetadas encontram-se entre 20 e 29 
anos e são seguidas, respectivamente, por 30 a 39 anos e 14 
a 19 anos. Tal dado nos revela que as mulheres mais aco-
metidas são jovens. Ou seja, trata-se de mulheres jovens, as 
quais, provavelmente, já iniciaram a vida sexual e têm uma 
certa noção a respeito das consequências que o sexo não 
seguro pode vir a causar. Outros estudos corroboram com 
esse fato, visto que as gestantes mais acometidas pela sífilis 
se encontravam na faixa etária de 20 a 29 anos (9,10).

Quanto à idade gestacional, evidenciou-se que a maior 
parte das gestantes tem o diagnóstico de sífilis no 3º tri-
mestre da gestação. Há outro estudo que corrobora com 
isso (10). Esse dado nos levanta alguns questionamentos, 
em relação ao atendimento dessas gestantes com o médico, 
como: se o diagnóstico da sífilis ou o tratamento está sendo 
feito da maneira correta e se o parceiro está sendo tratado 
também para essa enfermidade. Todos esses pontos aca-
bam por nos intrigar, uma vez que, pelo estudo, entende-se 
que o diagnóstico está sendo feito tardiamente. Isso acarre-
ta maior tempo de evolução da doença tanto para a gestan-
te como para o feto, sendo que esse último acaba sofrendo 
mais pela doença.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, no presente artigo, a sífilis gestacional, 
infelizmente, com o passar dos anos, vem cada vez mais au-

Faixa Etária da Mãe Total 1998 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10 a 14 anos 3 - - - - - - - - 2 - 1 -

15 a 19 anos 49 2 2 - - - - 1 8 8 16 11 1

20 a 29 anos 155 6 5 - 1 - 1 1 16 23 35 50 17

30 a 39 anos 50 6 - 2 - - - - 8 8 9 13 4

40 anos ou mais 6 2 - - - - - - - 1 1 2 -

Ignorado 7 - - - - - - - 1 4 2 - -

Tabela 2 - Casos de sífilis congênita segundo faixa etária da mãe por ano de diagnóstico.

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. NOTAS: (1) Dados até 30/06/2018; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos

Idade Gestacional Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1° Trimestre 87 - - - 1 1 - 1 3 14 38 22 7

2° Trimestre 42 - - - 2 - - - 2 15 6 13 4

3° Trimestre 279 3 3 - - 2 2 8 28 45 53 111 24

Idade gestacional ignorada 133 1 - - - - - 1 24 37 36 22 12

Ignorado - - - - - - - - - - - - -

Tabela 3 - Casos de gestantes com sífilis segundo idade gestacional por ano de diagnóstico.

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Notas: (1) Dados até 30/06/2016; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos.
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mentando a sua incidência e, sendo assim, um dos entraves 
para que ocorra a conclusão dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável no Brasil e, inclusive, em Pelotas.

Visto este estudo, vê-se que é imprescindível um cuida-
do mais cauteloso em gestantes, em especial, aquelas que 
têm menor escolaridade, quando o diagnóstico da doença é 
feito tardiamente e se encontram em uma faixa etária mais 
jovem, haja vista que se encontram em uma situação de 
risco caso adquiram a doença.

Espera-se que a exposição dos dados contidos no ar-
tigo possa contribuir para que os leitores possam avaliar, 
com melhor compreensão, a doença em questão. Almeja-
-se, também, que os leitores, estudiosos e profissionais da 
saúde possam utilizar este trabalho para o desenvolvimen-
to do conhecimento e do manejo da sífilis gestacional.
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Análise da incidência da hipertensão arterial sistêmica  
associada à obesidade e sedentarismo em Pelotas/RS, Brasil

Lucas Rodrigues Mostardeiro1, Gabriel Correa Aliendres Oliveira2, Vitor Henrique Marcon3, Letícia Oliveira de Menezes4

RESUMO

Introdução: A hipertensão arterial compõe atualmente o grupo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), que detêm as 
maiores taxas de mortalidade no mundo e só crescem em incidência nos últimos anos. Este trabalho objetiva analisar a incidência da 
hipertensão arterial associada a fatores de risco, como sedentarismo, sobrepeso e obesidade na população do município de Pelotas, 
Rio Grande do Sul, Brasil. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, utilizando-se dados do DATASUS (Departamento de 
Informática do SUS) com dados da população da região sul do Brasil, cuja unidade de análise se baseou em avaliar a população no 
período de 2006 a 2010, que possuía os fatores de risco, como por exemplo sedentarismo, sobrepeso ou obesidade. Na segunda etapa, 
buscaram-se dados de hipertensão associada a sedentarismo e sobrepeso no município de Pelotas. Resultados: A Região Sul apre-
sentou aumento da incidência de sedentarismo, sobrepeso e obesidade no período de 2006 a 2010. No entanto, a análise dos dados 
coletados revelou que o município de Pelotas só apresentou aumento da ocorrência da hipertensão nos anos de 2006, 2008 e 2010, 
enquanto houve redução da incidência da doença nos anos de 2007 e 2009. Conclusão: O aumento da incidência de sedentarismo, 
sobrepeso e obesidade na população da Região Sul, de 2006 a 2010, por consequência, levou ao aumento da ocorrência da hipertensão 
arterial no município de Pelotas no mesmo período. Isso torna de extrema relevância ações de saúde que combatam os maus hábitos 
de vida, com o objetivo de prevenir o aumento da incidência de doenças crônicas que cada vez mais trazem prejuízos à população.

UNITERMOS: Hipertensão, Pesquisa Sobre Serviços de Saúde, Medidas em Epidemiologia 

ABSTRACT

Introduction: Currently, hypertension is one of  the chronic non-communicable diseases (NCDs), which have the highest mortality rates worldwide and are 
only increasing in incidence in recent years. This study aimed to analyze the incidence of  hypertension associated with risk factors such as sedentarism, over-
weight, and obesity in the population of  the city of  Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil. Methods: A cross-sectional study was conducted using data from 
DataSUS (SUS computer department) on the population of  the southern region of  Brazil, from 2006 to 2010, who had the risk factors sedentarism or 
overweight or obesity. The second stage sought data on hypertension associated with sedentarism and overweight in the city of  Pelotas. Results: The Southern 
region showed an increase in the incidence of  sedentarism, overweight, and obesity from 2006 to 2010. However, the analysis of  the data collected revealed 
that the city of  Pelotas only showed an increase in the occurrence of  hypertension in 2006, 2008, and 2010, while there was a reduction in the incidence 
of  the disease in 2007 and 2009. Conclusion: The increased incidence of  sedentarism, overweight, and obesity in the population of  the southern region 
from 2006 to 2010, consequently led to the increasing occurrence of  hypertension in the city of  Pelotas in the same period. Thus, health actions that combat 
harmful lifestyle habits are of  extreme relevance to prevent the rise in chronic diseases that increasingly injure the population.

KEYWORDS: Hypertension; health services research; epidemiologic measurements

Incidence analysis of  systemic arterial hypertension associated with obesity  
and physical inactivity in Pelotas, RS, Brazil
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INTRODUÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são, 
atualmente, o grupo de doenças que detém o maior índice 
de morbimortalidade no Brasil e no mundo. As DCNTs têm 
alta carga social e elevados custos associados, além de limita-
ções na qualidade de vida e trabalho dos indivíduos. Levando 
ainda em consideração o envelhecimento da população e a 
epidemia de obesidade que atingem o mundo, a carga global 
tende a crescer (1). Constitui o grupo das DCNTs uma série 
de doenças, como hipertensão arterial e a obesidade, as quais 
possuem em comum fatores de risco, como sedentarismo, 
uso de drogas e alimentação não saudável (2). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é fator risco para 
diversos desfechos negativos, como aterosclerose, trombo-
se, acometimento isquêmico cardíaco, vascular periférico, 
renal e cerebral, este que pode ainda desencadear doença 
de Alzheimer, doença microvascular e demência senil. As 
próprias alterações renais e cardiovasculares ocasionadas 
pela hipertensão arterial sistêmica geram também difi cul-
dade de controle e aumento da pressão arterial, levando 
o paciente a um quadro clínico mais crítico conforme a 
doença evolui (3). A obesidade e o sobrepeso atingem, 
atualmente, em torno de 15% e 50% da população brasi-
leira, respectivamente, e com base no estilo de vida que os 
brasileiros têm adotado, as perspectivas apontam para um 
crescimento da incidência dessas taxas (4). 

A diminuição do IMC em uma pessoa com sobrepeso 
ou obesidade diminui o risco associado às DCNTs, redu-
zindo diretamente o risco de desenvolvimento de obesi-
dade, hipertensão arterial e até mesmo câncer. O estado 
de obesidade leva à liberação exagerada de adipocitocinas, 
que, por sua vez, estabelecem um estado de infl amação 
crônica e branda, mas que, com o passar dos anos, pode le-
var a alterações na pressão arterial. Além disso, a obesidade 
aumenta o risco do desenvolvimento de DRC, apneia do 
sono e hiperuricemia, os quais são outros fatores de risco 
para o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica 
(5). O sedentarismo, que só aumenta em expressão nos úl-
timos anos na população brasileira, tem alta relação com o 
aumento dos índices de obesidade. 

A diminuição da prática de atividades físicas, método 
pelo qual mais se perdem calorias, aliada ao consumo cada 
vez maior de alimentos industrializados ricos em gorduras 
e carboidratos geram, na maioria das pessoas, um desequi-
líbrio energético em que o ganho supera a perda, levando 
ao acúmulo de calorias que resulta no aumento do IMC e, 
assim, na obesidade (6).

O estudo das DCNTs, bem como o entendimento dos 
seus fatores desencadeantes se tornaram indispensáveis para 
a realização de ações de prevenção direcionadas à saúde pú-
blica por parte das entidades de saúde responsáveis. Desse 
modo, este estudo tem por fi nalidade estudar a incidência da 
hipertensão arterial associada à obesidade e sedentarismo na 
população do município de Pelotas, localizado na região sul 
do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul.

MÉTODOS

Baseado em estatísticas regionais do sul do Brasil, as 
quais apontam para o aumento da incidência do sedentaris-
mo, sobrepeso e obesidade, este trabalho objetiva verifi car 
o impacto do crescimento desses fatores de risco no desen-
volvimento da hipertensão arterial na população pelotense. 
Na primeira etapa deste trabalho, buscou-se verifi car o cres-
cimento da ocorrência de sedentarismo, sobrepeso e obesi-
dade na região sul do Brasil, através da coleta de dados do 
VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), disponível no 
site do DATASUS na aba Inquéritos e Pesquisas (7). Poste-
riormente, buscou-se na Região Sul, por Sexo, a porcenta-
gem da população que estava Fisicamente Inativa, ou com 
Sobrepeso ou com Obesidade, de 2006 a 2010. 

Na segunda etapa, objetivou-se analisar a aplicabilidade 
da epidemiologia da Região Sul para o desfecho hiperten-
são arterial, no município de Pelotas, através da coleta de 
dados do HIPERDIA (Cadastramento e Acompanhamen-
to de Hipertensos e Diabéticos), também acessado através 
do site do DATASUS na aba Informações de Saúde Epide-
miológicas e Morbidade (7). A seguir, fez-se uma busca no 
município de Pelotas, por Mês e Ano, do número de novos 
Hipertensos com Sobrepeso e com Sedentarismo de janei-
ro de 2006 a dezembro 2010. As variáveis sexo masculino 
e feminino foram consideradas em conjunto, visto que o 
propósito era obter uma estimativa total da população.

RESULTADOS

Como observado no Gráfi co 1, a variável sobrepeso 
teve menor prevalência na população em 2007, de 44,9%, 
e maior em 2010, de 49,4%. A variável obesidade teve mais 
baixa prevalência em 2006, de 12,1%, e máxi mo valor em 
2010, de 16,4%. A variável sedentarismo teve menor pre-
valência em 2006, de 11,5%, e maior em 2009, de 15,5%. 

Observa-se então, de modo geral, aumento da incidên-
cia dos fatores de risco sedentarismo, sobrepeso e obesi-

Gráfi co 1 - População da Região Sul do Brasil com Sedentarismo ou 
Sobrepeso ou Obesidade de 2006 a 2010.
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dade na população da região sul do Brasil, no período de 
2006 a 2010. O Gráfi co 2 revela que o ano de 2006 teve 
número de diagnósticos de hipertensão arterial mínimo no 
mês de março, no valor de 3 e máximo em agosto no valor 
de 45. Já em 2007, o valor mínimo ocorreu em julho, no 
valor de 12, e o máximo ocorreu em março, no valor de 
34. Em 2008, o valor mínimo ocorreu em janeiro, no valor 
de 8, e o máximo em novembro, no valor de 61. Em 2009, 
o valor mínimo ocorreu em outubro, no valor de 2, e o 
máximo em março e maio, no valor de 23 novos casos. Em 
2010, o menor número de casos novos de hipertensão foi 
registrado no mês de fevereiro, no valor de 8, enquanto o 
valor máximo foi anotado em julho, no valor de 38. Isso 
permite concluir que os anos de 2007 e 2009, em geral, 
apresentaram redução na incidência da hipertensão arte-
rial, enquanto os anos de 2006, 2008 e 2010 revelaram, de 
modo geral, aumento na incidência para esse mesmo des-
fecho na população de Pelotas.

DISCUSSÃO

O grande avanço da medicina nas últimas décadas per-
mitiu o controle e a erradicação de muitas doenças infec-
tocontagiosas, as quais, no passado, apresentaram grande 
morbimortalidade. Com a diminuição da incidência des-
sas doenças e o consequente aumento da expectativa de 
vida, o grupo das DCNTs começa a crescer em expressão 
por todo o mundo (8). Doenças como câncer, obesidade, 
hipertensão arterial e diabetes passam a afetar uma maior 
parte da população, e as consequências dos maus hábitos 
de vida, ao longo de anos, pela primeira vez no cenário 
da saúde mundial começam a ser observadas. Em concor-
dância com as projeções de saúde dos últimos anos, atual-

mente, as DCNTs são responsáveis pelos maiores índices 
de mortalidade no mundo, tendo como principais repre-
sentantes as doenças cardiovasculares e o câncer. Graças 
ao estilo de vida moderno, os fatores desencadeantes das 
DCNTs passam a fazer parte do cotidiano de uma parcela 
cada vez mais expressiva da população. Índices de obesi-
dade, sobrepeso e sedentarismo ainda hoje não demons-
traram redução de suas ocorrências; ao invés disso, pers-
pectivas apontam para o crescimento da incidência desses 
fatores de risco em todo o mundo, inclusive no Brasil. As 
regiões Sudeste e Sul detêm as maiores taxas desses fato-
res de risco, o que se deve ao maior desenvolvimento dos 
estados que as compõem. E como observado no Gráfi co 
1, a incidência de sedentarismo, sobrepeso e obesidade, 
na Região Sul, ainda apresenta projeção de crescimento 
para os próximos anos, seguindo a epidemiologia dos paí-
ses e de regiões mais industrializadas do Brasil.

Assim como seus fatores causais, as DCNTs ainda não 
apresentaram estagnação em seu crescimento, e só crescem 
em incidência com o passar dos anos, como é o caso da hi-
pertensão arterial no Brasil (9). Discordando desse padrão, 
o Gráfi co 2 revela que, em Pelotas, houve aumento nos 
diagnósticos de hipertensão apenas nos anos de 2006, 2008 
e 2010, enquanto se esperava crescimento em todo o perío-
do de 2006 a 2010.  Contudo, considerando as limitações 
deste trabalho, as quais envolvem tanto ausência de dados 
mais atuais, que refl itam de maneira mais fi dedigna a epi-
demiologia atual da hipertensão em Pelotas, quanto a real 
possibilidade de subnotifi cações por parte das unidades de 
saúde responsáveis pelo diagnóstico da doença no municí-
pio, observa-se que os dados que indicam redução da inci-
dência da hipertensão arterial nos anos de 2007 e 2009 são 
provavelmente resultantes de vieses de informação. 

Gráfi co 2 - Diagnóstico de Hipertensão Associada a Sobrepeso e Sedentarismo na população de Pelotas de janeiro de 2006 a dezembro de 
2010. 
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CONCLUSÃO

Buscando avaliar a incidência da hipertensão arterial 
associada a sedentarismo, sobrepeso e obesidade no mu-
nicípio de Pelotas, no período de 2006 a 2010, conclui-se 
que o aumento da incidência dos fatores de risco anterior-
mente citados na Região Sul leva, também, ao aumento da 
incidência da doença nos territórios que ela compreende, 
como verificado em Pelotas nos anos de 2006, 2008 e 2010 
nos resultados aqui apresentados, e como o verificado na  
epidemiologia do município, que, por outro lado, revelou 
aumento no diagnóstico da doença em todo período consi-
derado no estudo.  Constatou-se, ainda, tendência de cres-
cimento tanto dos fatores de risco quanto da doença con-
siderada, os quais podem ser prevenidos através de ações 
em saúde que vislumbrem a prevenção das DCNTs e pelo 
incentivo, por parte dos profissionais de saúde e entidades 
de saúde competentes, aos bons hábitos de vida, o que teria 
impacto direto na redução da incidência desse grupo de 
doenças, do qual a hipertensão arterial faz parte.
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Prevalência de internações por icterícia neonatal em um hospital 
do sul de Santa Catarina no período de 2007 a 2017 

Júlia de Oliveira Rodrigues1, Ana Carolina Lobor Cancelier2, Larissa Siqueira3

Luana Bitencourt Gonçalves4, Carolina Disconzi Dallegrave5

RESUMO

Introdução: A icterícia destaca-se como uma das principais e mais frequentes patologias encontradas em neonatos que requerem atenção 
médica. Objetivo: Determinar a taxa de internação e as causas de icterícia em neonatos no período de 2007 a 2017 no Hospital Nossa 
Senhora da Conceição, em Tubarão/SC. Métodos: Estudo transversal, no qual foram incluídos todos os neonatos internados no período, 
selecionados através do sistema informatizado do HNSC, Tasy, em que foi realizada a busca pelo CID p-57 a p-59. A tabulação ocorreu no 
programa EpiData, e a análise estatística, realizada no software Statistical Package for Social Sciences. Utilizou-se o teste de ANOVA seguido de 
Tukey. Resultados: Observou-se uma prevalência elevada de internações por icterícia neonatal, com discreta elevação dos casos no decor-
rer do período. A prematuridade esteve presente em 55,1% dos casos. A amostra apresentou, em sua maioria, peso adequado para idade 
gestacional (65,5%), assim como o aleitamento materno exclusivo, que esteve em 82,6% dos prontuários revisados. A média de idade dos 
neonatos no momento da internação foi de 6,2 dias, com 98,2% das icterícias de causa não especificada. O tratamento utilizado em todos 
os casos estudados foi a fototerapia. Conclusão: A prevalência de internações por icterícia neonatal foi bastante relevante na população es-
tudada (20,77%) e observou-se que, em quase 10 anos de análise, o número de internações por hiperbilirrubinemia se manteve sem grandes 
variações. A fototerapia foi a medida terapêutica utilizada na maioria dos neonatos internados por hiperbilirrubinemia. 

UNITERMOS: Icterícia, Neonatal, Fototerapia

ABSTRACT

Introduction: Jaundice has stood out as one of  the main and most frequent pathologies in neonates requiring medical attention. Objective: To deter-
mine the hospitalization rate and the causes of  jaundice in neonates from 2007 to 2017 at Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), in Tubarão, 
Santa Catarina. Method: Cross-sectional study including all neonates hospitalized in the period, selected through the computerized system of  the HNSC, 
Tasy, searching accordingly for ICD p-57 to p-59. The tabulation occurred in the EpiData program, and the statistical analysis, in the Statistical Package 
for Social Sciences software. Application of  the ANOVA test followed by Tukey. Results: A high prevalence of  hospitalizations for neonatal jaundice 
was observed, with a slight increase in cases. Prematurity was present in 55.1% of  the cases. The sample presented mostly appropriate weight for gestational 
age (65.5%) and exclusive breastfeeding, which was present in 82.6% of  the records reviewed. The mean age of  neonates at admission was 6.2 days, with 
98.2% of  jaundice of  unspecified cause. The treatment used in all cases was phototherapy. Conclusion: The prevalence of  hospitalizations for neonatal 
jaundice was quite relevant in the studied population (20.77%), and it showed that in almost ten years of  analysis, the number of  hospitalizations for hy-
perbilirubinemia remained without significant variation. Phototherapy was the therapeutic measure used in most neonates hospitalized for hyperbilirubinemia.

KEYWORDS: Jaundice; neonatal; phototherapy

Prevalence of  hospitalizations for neonatal jaundice in a hospital in southern  
Santa Catarina from 2007 to 2017
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INTRODUÇÃO

A icterícia destaca-se como uma das principais e mais fre-
quentes patologias encontradas em neonatos que requerem 
atenção médica (1). Devido à sua relevância, foi reconhecida 
como importante condição neonatal pela ONU (2), sendo 
incluída na era da meta de desenvolvimento do milênio pós-
2015 (3), e no relatório da Lancet em 2013 sobre a carga 
global de doenças associadas a óbitos (4). Conjectura-se que 
60% dos bebês nascidos a termo e 80% de prematuros irão 
cursar na primeira semana de vida com icterícia, adicionan-
do-se, ainda, 10% dos bebês em aleitamento materno exclu-
sivo que desenvolverão o quadro no decorrer do primeiro 
mês. A patologia é manifestada por coloração amarela da 
pele, olhos e mucosas, em consequência da deposição de 
pigmento de bilirrubina não conjugada, quando há aumento 
desta na corrente sanguínea (5).

Para a grande maioria dos bebês que desenvolvem icte-
rícia dentro da primeira semana de nascimento, a doença 
não é decorrente de uma patologia subjacente, e sim defi-
nida como uma icterícia fisiológica, com evolução benigna 
e dispensando medidas de tratamento (6). Existem causas 
patológicas de icterícia no período neonatal que necessitam 
ser diagnosticadas, monitoradas e gerenciadas em tempo 
hábil. Sabe-se que um em cada dez recém-nascidos de-
senvolverá icterícia, a qual necessitará de monitoramento 
e tratamento com fototerapia. O limiar de bilirrubinemia 
para esses casos é variável conforme a idade gestacional, 
correlacionando com gráficos específicos que indicam a 
potência de tratamento e o prognóstico do quadro (7). 

Dessa forma, a preocupação frente a um quadro de 
icterícia ocorre pela alta solubilidade da bilirrubina não 
conjugada, a qual permite que ocorra difusão através da 
barreira hematoencefálica, tornando-se lesiva ao sistema 
nervoso central por sua neurotoxidade (6). Logo, não ha-
vendo tratamento adequado e em tempo hábil, síndromes 
irreversíveis podem ser instaladas. São elas as mais comuns: 
Kernicterus e Encefalopatia aguda por bilirrubina (8).

A  longo prazo, sequelas podem ser  atribuídas à en-
cefalopatia bilirrubínica, como deformidades posturais, 
distúrbios visuais, atraso na obtenção de marcos no de-
senvolvimento, dificuldades intelectuais, perda auditiva 
neurossensorial, entre outros (9). Recomenda-se que a 
investigação de icterícia deva estar incluída na avaliação 
dos recém-nascidos, dentro de 24 horas após o parto, bem 
como nos dois dias seguintes. Aos neonatos com icterí-
cia clinicamente manifesta, deve-se proceder com testes 
confirmatórios. Para esse fim, a Academia Americana de 
Pediatria (AAP) preconiza que a solicitação de bilirrubi-
na total e bilirrubina transcutânea seja realizada de acordo 
com protocolos estabelecidos. As duas modalidades con-
vencionais de tratamento para hiperbilirrubinemia incluem 
fototerapia e exsanguineotransfusão (10). 

O acometimento neonatal por icterícia é uma das prin-
cipais causas de internação/reinternação nos primeiros 
dias de vida, representando 35% das readmissões hospi-

talares (5,11), pela necessidade de fototerapia, devido aos 
altos níveis de bilirrubina após a alta hospitalar (12). Em-
bora a maioria dos recém-nascidos com  icterícia clínica 
na primeira semana de vida se recupere sem tratamento, 
alguns casos de hiperbilirrubinemia podem se agravar e, se 
não forem bem controlados, podem resultar em morbida-
de grave e mortalidade (10).  

Em virtude da relevância do tema, o presente trabalho 
consiste em uma pesquisa para determinação da prevalên-
cia de internações neonatais por icterícia, avaliando a etio-
logia, dados maternos e neonatais, e terapêutica aplicada 
para resolução do quadro, bem como desfechos que são 
de interesse para o meio científico e para a prática clínica, 
visando a uma melhor conduta no manejo do neonato. 

MÉTODOS

Este foi um estudo do tipo transversal, em que foram 
incluídos todos os neonatos internados no Hospital Nossa 
Senhora da Conceição (HNSC) no período de junho de 
2007 a dezembro de 2017. Utilizaram-se no ano de 2007 
apenas os meses a partir de junho devido à implementação 
de prontuários digitais ser iniciada nesse período.

Os sujeitos incluídos na pesquisa foram selecionados 
através do sistema informatizado do HNSC, Tasy, no qual 
foi realizada a busca pelo CID p-57 a p-59. Os pacientes 
então selecionados tiveram seus prontuários revisados.

Incluíram-se na pesquisa os prontuários de pacientes 
que foram submetidos à fototerapia no período determi-
nado e excluíram-se os prontuários que não estiveram cor-
retamente preenchidos. Dados do sistema nos permitiam 
inferir que a amostra aproximada seria de 1339 pacientes, 
porém foram utilizados apenas 682 prontuários. Os demais 
prontuários foram descartados, pois a maioria deles vinha 
com cadastro duplicado e outros que continham faixas etá-
rias não utilizadas no estudo.

Após aprovação do Comitê de Ética, foi iniciada a co-
leta de dados. A pesquisa foi feita com auxílio do Serviço 
de Tecnologia de Informação do HNSC, a qual gerou um 
relatório com os números dos prontuários dos pacientes 
que internaram por icterícia de 2007 a 2017, filtrando os 
prontuários pelos CIDs p-57 a p-59. Com os registros, uti-
lizaram-se os dados dos prontuários para a coleta das in-
formações necessárias à pesquisa, os quais serão coletados 
em um questionário (Apêndice 1).

Os dados coletados foram tabulados no programa Epi-
Data, e a análise estatística realizada no software Statistical 
Package for Social Sciences (IBM SPSS versão 21.0 Statistics Ar-
monk, NY). 

 As variáveis quantitativas foram descritas com medi-
das de tendência central e dispersão. As variáveis qualita-
tivas foram descritas em números absolutos e proporções. 
As medidas de associação foram feitas através do teste de 
ANOVA, seguida de Tukey. O nível de confiança estabele-
cido foi de 95%.
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O projeto principal foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unisul, sob o número 04269618.8.0000.5369 
e aprovado sob o parecer 3.097.316, em 20 de dezembro 
de 2018.

RESULTADOS

Foram avaliados 682 prontuários de neonatos interna-
dos por icterícia entre junho de 2007 e dezembro de 2017. 
No período, houve 3274 internações de neonatos, e as 
internações por icterícia foram responsáveis por 20,77% 
delas. A Figura 1 mostra uma discreta elevação no número 
de internações por icterícia neonatal no decorrer dos anos. 

Do total da amostra, 49,7% eram meninos e 50,3% me-
ninas, e 96,7% eram brancos. A idade gestacional estava 
disponível no prontuário de 332 pacientes, sendo destes 
55,1% prematuros, 43,4% a termo e 1,5% pós-termo. Com 
relação ao peso, estava disponível em 467 prontuários, sen-
do 65,5% com peso adequado (2500 gramas ou mais), 4,4% 
de 2499 a 1500 gramas e 0,2% de 1000 a 1499 gramas.

Quanto à idade dos bebês, houve uma variação de 0 a 47 
dias de idade na internação, com média de 6,2 dias e desvio-
-padrão de 4,5 dias. O percentil 75 de idade na internação 

foi de 8 dias. A faixa de idade de 3 a 6 dias correspondeu a 
48,5% da amostra, zero a 2 dias 16,4% e mais de 6 dias 35%.

 A distribuição das internações nos meses do ano mos-
tra um discreto aumento entre março e agosto, conforme 
pode ser observado na Figura 2.

O aleitamento materno exclusivo esteve presente em 
82,6% dos prontuários. O tempo médio de fototerapia foi 
significativamente menor em bebês amamentados (p=0,02), 
sendo 3,2 dias (DP 1,32 dias) para os bebês amamentados e 
3,8 dias (DP 1,98 dias) para os não amamentados.

Com relação às causas da icterícia, 98,2% foram por 
icterícia neonatal de causa não especificada, 0,7% (5 casos) 
por hemólise excessiva e 0,6% (4 casos) por outras causas 
não especificadas. Os outros 3 casos tiveram cada um diag-
nóstico diferente, relacionados à icterícia neonatal. 

A comparação das médias dos níveis de Bilirrubina to-
tal e indireta nos meses do ano não revelou diferença esta-
tisticamente significativa, mostrando níveis de bilirrubina 
semelhantes, independentemente do mês da internação 
(p=0,352), conforme pode ser verificado na Tabela 1.

A análise de associação entre os níveis de bilirrubina 
total na internação de acordo com idade gestacional mos-
trou níveis médios mais elevados de bilirrubina nos bebês 
a termo (19,65m/dl), quando comparados com os bebês 
prematuros (16,03mg/dl), com valor de p<0,001.

O tempo médio de fototerapia não variou quando anali-
sada a idade gestacional (p=0,243). Também não houve di-
ferença significativa no tempo médio de internação quando 
analisados os diferentes meses do ano (valor de p 0,141).

Figura 1 - Evolução temporal das internações por icterícia no HNSC.

Figura 2 - Distribuição das internações de acordo com os meses do 
ano de 2007 a 2017.

Tabela1 - Níveis médios de bilirrubina total e indireta no momento da 
internação distribuídos de acordo com os meses do ano. (P=0,352). * 
Bilirrubina total; ** Bilirrubina indireta
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DISCUSSÃO

A icterícia, manifestação clínica da hiperbilirrubinemia, é 
uma das principais patologias responsáveis pela admissão/
readmissão de neonatos em ambiente hospitalar. No presen-
te estudo, a taxa de internações por icterícia foi de 20,77% 
no período estudado. Em estudo retrospectivo de três anos, 
realizado na Inglaterra, as afecções respiratórias foram o 
motivo mais comum das internações, com taxa de 24%, se-
guido de causas infecciosas, hipoglicemia e icterícia com 5%. 
No entanto, quando se analisa a origem desses bebês, prove-
nientes de casa ou ainda em primeira internação, a icterícia 
foi o motivo mais prevalente em admissões após a primeira 
alta hospitalar com 22,3% (5). Esse dado coincide com o 
perfil dos bebês incluídos no presente estudo.

A análise da idade dos neonatos no momento da inter-
nação evidencia que grande parte deles retornou ao hos-
pital após a alta hospitalar, visto que apenas 16,4% eram 
bebês com zero a dois dias de vida, período que condiz 
com a permanência hospitalar de puérperas e RNs, hígi-
dos e sem intercorrências durante o parto, para a insti-
tuição da pesquisa. A média de idade encontrada para a 
amostra durante o diagnóstico de hiperbilirrubinemia foi 
de 6,2 dias, com percentil 75 em 8 dias de vida. Tais va-
lores se alinham intimamente aos obtidos em estudo aus-
traliano de 2001 a 2010, o qual buscava relacionar a alta 
pós-natal precoce com a idade gestacional e readmissão 
por icterícia nos primeiros 14 dias de vida. A reinterna-
ção foi majoritariamente (66% dos casos) composta por 
neonatos com 3 a 6 dias de idade (11). A explicação para 
porcentagens expressivas de retorno ao hospital durante 
a primeira semana de vida se deve à própria fisiologia da 
bilirrubina, que tem seu nível sérico máximo após 5 a 7 
dias do nascimento (1).

A elevação da bilirrubina, entretanto, não denota uma 
manifestação patológica dos recém-nascidos, já que, na 
maioria dos casos, foi classificada como icterícia fisiológica. 
Na avaliação dos 682 prontuários utilizados para o estudo, 
em 98,2% o diagnóstico aplicado foi de icterícia neonatal 
de causa não especificada. Somente 5 (0,7%) casos recebe-
ram diagnóstico de uma patologia específica, sendo este de 
hiperbilirrubinemia por hemólise excessiva. O 0,6% res-
tante foi caracterizado como por hiperbilirrubinemia por 
outras causas não especificadas, e esses 3 casos somente 
foram tratados com fototerapia, o que pode levar à supo-
sição de tratar-se também de casos de icterícia não patoló-
gica. Esse resultado é semelhante aos dados de internação 
da região sul do Brasil no período neonatal, a qual mostrou 
0,59% de internações por doença hemolítica perinatal de 
janeiro de 2008 a julho de 2019 (13).

Como a população da pesquisa foi selecionada por pa-
cientes que internaram no hospital para alguma terapêutica, 
o predomínio de icterícia de causa não especificada é ques-
tionável, pois, sabidamente, os casos de icterícia fisiológica, 
em grande parte, não exigem tratamentos (6). Pode-se pen-
sar que essa situação tenha ocorrido pela permanência do 

diagnóstico inicial do momento da admissão dos neonatos, 
não sendo alterado no decorrer da investigação.

No que diz respeito à caracterização da amostra, a re-
lação entre icterícia e prematuridade foi visível, ainda que 
muito semelhante aos nascimentos a termo, representando 
55,1% de neonatos com idade gestacional menor ou igual 
a 36 semanas. Pela maior imaturidade eritrocitária, hepá-
tica e gastrintestinal (14), a icterícia fisiológica é mais in-
tensa e provável em RNs prematuros do que em a termos. 
Devido ao potencial risco de desenvolverem quadros mais 
agravados, o nível de bilirrubina sanguínea indicado para 
fototerapia é menor nesses pacientes. Esse fato pode ter 
refletido no maior número de internações por prematuros. 
Tais dados convergem com os resultados de uma pesquisa 
que acompanhou pacientes para verificação de hiperbilir-
rubinemia grave, dos quais 982 pacientes admitidos para a 
realização de fototerapia, um pouco mais da metade tinha 
a idade gestacional entre 35 e 37 semanas (15). 

Não houve diferença estatisticamente significativa com 
relação ao sexo dos indivíduos, sendo minimamente supe-
rior em meninas. Esse dado não pode ser explicado pelo 
perfil das internações de neonatos no geral, uma vez que o 
sexo masculino se manteve predominante em número de in-
ternações durante todos os anos. Estudo realizado no Reino 
Unido mostrou predomínio do sexo masculino em 54,9% 
dos casos, baixo peso ao nascimento (1500-2499 gramas) 
em 7,7% e cor de pele branca em 17,9% (5). Encontrou-se 
em Tubarão/SC uma amostra de 65,5% para peso adequado 
(2500 gramas ou mais) e 96,7% para brancos.

O aleitamento materno exclusivo é um importante fator 
de risco relacionado à hiperbilirrubinemia indireta, estando 
no mesmo patamar de alta precoce e idade gestacional em 
estudo que aponta as principais causas de readmissões por 
esta manifestação (5). A circulação entero-hepática da bilir-
rubina é maior nesses bebês devido à menor inativação da 
betaglucuronidase pela flora intestinal, resultando em níveis 
mais elevados e prolongados de bilirrubina. Outra explicação 
refere-se à amamentação inadequada, em razão do déficit ca-
lórico e da desidratação também propiciarem esse aumento 
(16). Pelas limitações inerentes ao estudo transversal, não é 
possível relacionar risco nesta população, mas mais prova-
velmente a taxa de aleitamento materno elevada em bebês 
com menos de 28 dias explicaria a prevalência de 86,2% de 
aleitamento materno nos bebês internados por icterícia.

Diferentemente do que se esperava, o tempo de foto-
terapia não foi mais prolongado nos bebês em aleitamento 
materno exclusivo. Encontrou-se a média de 3,2 dias para 
esses bebês, contra 3,8 para os que utilizavam fórmulas lác-
teas. Como a eficácia da fototerapia está diretamente relacio-
nada ao tempo de exposição do neonato à luz e o nível de 
radiância da luz utilizada, poder-se-ia supor que, pelo tempo 
de mamada ser mais demorada e a frequência entre elas mais 
curta, o bebê ficaria exposto por menos tempo à fototerapia 
e, consequentemente, necessitaria de mais tempo internado. 
Buthani e col. não abordaram a permanência em fototerapia 
de acordo com as formas de alimentação dos neonatos; no 
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entanto, sua amostra era composta por 90,4% de lactentes 
de seio materno, no qual a maioria era aleitamento materno 
parcial (15). O tempo mínimo para a solubilidade da bilir-
rubina atingir níveis basais normais seria maior de 24 horas, 
independentemente das particularidades da fototerapia, das 
condições de saúde e da alimentação do neonato, segundo a 
Academia Americana de Pediatria (10). Dessa forma, espe-
ra-se que as internações por icterícia durem mais de 24 horas 
para uma terapêutica adequada.

A idade gestacional não interferiu no período de fotote-
rapia dos lactentes, mas, com relação aos níveis séricos de 
admissão da bilirrubina, houve variações significativas. Os 
consensos de maior importância na indicação de fototerapia 
(1,10) determinam limiares mais baixos de bilirrubina sérica 
para estabelecimento de terapêutica com fototerapia em pre-
maturos, em comparação aos de parto a termo, pela maior 
toxicidade da bilirrubina ao primeiro grupo. O nível médio 
de bilirrubina encontrado em prematuros foi de 16,03 m/dl 
e os maiores, de 36 semanas de 19,65 m/dl (p<0,001).

Com relação aos meses do ano, nenhuma alteração sig-
nificativa foi evidenciada no que diz respeito aos níveis de 
bilirrubina nem ao tempo de internação. Infere-se com isso 
que a luz solar em nada modifique um quadro de hiperbilir-
rubinemia, não influenciando na solubilidade da bilirrubina 
nem no número de internações por icterícia.

A prevalência de internações por icterícia neonatal foi 
bastante relevante na população estudada (20,77%) e ob-
servou-se que, em quase 10 anos de análise, o número de 
internações por hiperbilirrubinemia se manteve sem grandes 
variações. Não foi possível estabelecer a causa da icterícia 
na maioria das internações por falta deste dado nos pron-
tuários. A fototerapia foi a medida terapêutica utilizada na 
maioria dos neonatos internados por hiperbilirrubinemia.
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Satisfação sexual, sintomas climatéricos e desejo  
reprodutivo de mulheres entre 35 e 45 anos

Nathan Valeriano Guimarães1, Lidia Mayumi Okuda2, Camila dos Reis Corá3

Victória Joana Leoni Augusto4, Daniela Ferreira D’Agostini Marin5, Betine P. Moehlecke Iser6

RESUMO

Introdução: O climatério consiste em crescente disfunção ovariana, que ocorre entre os 35 e 65 anos, gerando hipoestrogenismo. 
O período é marcado por queixas sintomatológicas, modificações do padrão sexual e diminuição da capacidade reprodutiva. Devido 
ao número expressivo de mulheres nessa etapa e à carência de estudos com enfoque global nas transformações inerentes ao período, 
objetivou-se analisar mulheres entre 35 e 45 anos quanto à intensidade de sintomas climatéricos, sua satisfação sexual e verificar o 
desejo gestacional, como também a utilização de técnicas de reprodução assistida. Métodos: Estudo transversal, que incluiu mulheres 
com idade entre 35-45 anos, atendidas nos ambulatórios de ensino da Faculdade de Medicina de uma universidade de Santa Catarina. 
Os dados foram obtidos por questionários do tipo múltipla escolha, sendo eles o The Menopause Rating Scale, Quoeficiente Sexual – 
versão feminina e um terceiro estruturado pelos autores. Resultados: Participaram do estudo 57 mulheres, sendo a média de idade de 
39,7 anos (DP± 3,21anos). Foi observado que 52 (92,2%) mulheres possuíam sintomas climatéricos; destas, 53,9% foram classificadas 
com sintomatologia severa, 40,4% de pacientes pretendiam futura gestação e 36,8% utilizariam reprodução assistida. A disfunção se-
xual estava presente em 43,9% das pacientes, com maior tendência em mulheres de mais idade ou com sintomas climatéricos severos. 
Predominaram-se pacientes classificadas como regularmente/bem satisfeitas sexualmente, havendo relação linear e negativa entre a 
intensidade de sintomas climatéricos e a satisfação sexual (coeficiente Beta =-6,89, p=0,001). Conclusão: Foi identificada influência 
de sintomas climatéricos na satisfação sexual feminina e que parcela importante das mulheres manifestou desejo gestacional.

UNITERMOS: Climatério, Sinais e sintomas, Sexualidade, Reprodução

ABSTRACT

Introduction: The climacteric period comprises increasing ovarian dysfunction, which occurs between ages 35 and 65, generating hypoestrogenism. The 
period presents symptomatological complaints, changes in sexual pattern, and decreased reproductive capacity. Due to the expressive number of  affected women 
and the lack of  studies with a global focus on the transformations inherent to the period, this study aimed to analyze women between 35 and 45 years re-
garding the intensity of  climacteric symptoms, their sexual satisfaction, the desire for pregnancy,  and the use of  assisted reproduction techniques. Methods: 
Cross-sectional study, which included women aged 35-45 years, seen at the teaching outpatient clinics of  a Santa Catarina medical school university. The 
Data collection occurred by multiple choice questionnaires, The Menopause Rating Scale, Sexual Quotient - female version, and a third one structured by 
the authors. Results: 57 women participated in the study, with a mean age of  39.7 years (SD± 3.21years). The study showed that 52 (92.2%) women 

Sexual satisfaction, climacteric symptoms, and reproductive desire of  women  
aged 35 to 45 years
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INTRODUÇÃO

O climatério ocorre progressivamente entre os 35 e 65 
anos e consiste na transição biológica não patológica entre o 
período reprodutivo e não reprodutivo na mulher (1). Segun-
do projeção da população do Brasil realizada pelo IBGE, em 
2018 esperava-se que 39 milhões de mulheres, isto é, 37% da 
população feminina, estejam no intervalo 35-64 anos (2).

O climatério é marcado por progressiva disfunção ova-
riana, responsável pela diminuição dos hormônios sexuais 
estrogênio e progesterona. Por conta disso, 60 a 80% das 
mulheres referem experimentar algum sintoma (3), sendo as 
principais queixas as vasomotoras, alterações do humor, difi-
culdades do sono e alterações no funcionamento sexual (res-
secamento vaginal, dispareunia e diminuição da libido) (4).

No climatério, ocorrem frequentemente modificações 
no padrão sexual da mulher. Por meio de estudo epide-
miológico aplicado nos Estados Unidos, foi constatado 
um aumento na ocorrência de disfunção sexual nesse pe-
ríodo da vida. Tal questão é resultado, principalmente, da 
diminuição do suporte pélvico e da lubrificação dos tecidos 
urogenitais, dificultando a atividade sexual, e até mesmo 
a tornando dolorosa. A queda hormonal favorece, ainda, 
mudanças corpóreas, queda da autoestima e perda de li-
bido. Tais alterações podem culminar em desconforto e 
insatisfação, comprometendo o bem-estar da mulher (5).

Conforme os dados do Departamento de Informáti-
ca do SUS (DATASUS), o número de mulheres brasileiras 
com gestação após os 34 anos aumentou 18,1% entre os 
anos de 2006 e 2013. Em 2012, 11,28% dos partos foram 
realizados em mulheres com gestação tardia (6). Isso ocor-
re especialmente pela maior participação da mulher no 
mercado de trabalho, com sua importância para o sustento 
da família e conquistas pessoais (7).

Ao longo da vida feminina, ocorre um progressivo de-
clínio da capacidade reprodutiva, sendo que, aos 35 anos, 
esse evento é acentuado. Dessa maneira, entre 30-35 anos 
há uma queda da taxa de fertilidade em 19%, entre 35-40 
anos 40%, e, após os 40 anos, 95%. Por terem reduzidas 
chances de engravidar, as mulheres em período climatérico 
que almejam uma gestação têm, atualmente, como opção 
as técnicas de reprodução assistida (8).

Nos dias atuais, as técnicas de reprodução humana assis-
tida são garantidas à saúde pública pelo Ministério da Saúde 
desde dezembro de 2012 pela Portaria 3.149. No entanto, o 

acesso a essas técnicas ainda é bastante limitado, visto que 
somente nove hospitais no país realizam tais procedimentos 
pelo SUS, resultando em grandes filas de espera e limitações 
quanto à idade estabelecida pelo próprio hospital (9).

Apesar da existência de alguns estudos acerca do clima-
tério, a maioria apresenta enfoque puramente sintomatoló-
gico e poucos englobam universalmente as transformações 
na vida da mulher. Por ser crescente o número de brasilei-
ras vivenciando este período, é importante estabelecer uma 
maior abordagem de aspectos ainda pouco desenvolvidos, 
como a reprodução tardia e a satisfação sexual. Este estudo 
tem por objetivo analisar mulheres que estão no intervalo 
de 35-45 anos com uma visão mais abrangente, incluindo 
a avaliação da intensidade dos sintomas climatéricos e sua 
relação com a satisfação sexual, além de verificar o desejo 
gestacional e conhecimentos acerca da utilização de técni-
cas de reprodução assistida.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional com delineamento 
transversal. Foram incluídas no estudo mulheres com idade 
entre 35-45 anos, atendidas nos ambulatórios de ensino da 
Faculdade de Medicina de uma universidade de Santa Ca-
tarina. O tamanho amostral (N=57) foi definido com base 
na demanda de atendimentos realizados nos ambulatórios 
para essa população, no período de setembro de 2018 a 
março de 2019.

Os dados foram obtidos por meio da aplicação de ques-
tionários tipo múltipla escolha, contendo as variáveis de 
interesse no estudo. Foram aplicados três questionários, 
sendo o The Menopause Rating Scale, um instrumento vali-
dado (10) para a avaliação dos sintomas climatéricos;  o 
Quociente Sexual – versão feminina (QSF), para análise 
da função sexual da mulher, desenvolvido e validado no 
Programa de Estudos em Sexualidade (ProSex) do Institu-
to de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (11), e um terceiro 
questionário desenvolvido unicamente para este estudo, o 
qual avalia as características das mulheres, o desejo de fu-
turas gestações e o uso de técnicas de reprodução assistida.

O Questionário The Menopause Rating Scale conta com 
11 perguntas que avaliam os sintomas climatéricos em 
uma escala de zero (ausência de sintomas) até 4 (maior 
sintomatologia) e são distribuídas em três domínios: sin-

had climacteric symptoms, of  which 53.9% had severe symptoms, 40.4% intended future pregnancy, and 36.8% would use assisted reproduction. Sexual 
dysfunction was present in 43.9% of  the patients, with a greater tendency in older women or those with severe climacteric symptoms. Patients classified as 
regularly/very satisfied sexually predominated, portrayed in a linear and negative relationship between climacteric symptom intensity and sexual satisfaction 
(Beta coefficient =-6.89, p=0.001). Conclusion: The study showed the influence of  climacteric symptoms on female sexual satisfaction and that a relevant 
portion of  women expressed a desire for pregnancy.

KEYWORDS: Climacteric; signs and symptoms; sexuality; reproduction
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tomas somatovegetativos (sudorese, reclamações cardía-
cas, dores articulares/musculares e distúrbios do sono), 
sintomas urogenitais (problemas sexuais, problemas uri-
nários e secura vaginal) e sintomas psicológicos (depres-
são, irritabilidade, ansiedade e esgotamento). O escore 
total é obtido com a soma da pontuação de cada domínio 
e podem ser classificadas em ausente/ocasional (0-4 pon-
tos), leve (5-8 pontos), moderada (9-15 pontos) ou severa 
(16 pontos).

O Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F) é cons-
tituído de 10 questões, as quais devem ser respondidas em 
uma escala de 0 (nunca) a 5 (sempre). Os escores devem 
ser somados e multiplicados por dois, resultando em um 
índice geral que varia de nulo a ruim (0-20), ruim a des-
favorável (22-40), desfavorável a regular (42-60), regular a 
bom (62-80) e bom a excelente (82-100). A sétima questão 
deve ser feita de forma diferente, sendo o escore obtido (0-
5) subtraído de 5 para obter o escore final. É estabelecido 
um escore menor ou igual a 60 como ponto de corte para 
diagnosticar a presença de disfunção sexual feminina.

Ainda, foram realizadas 15 perguntas adicionais, referen-
tes às características da mulher (idade, estado civil, presen-
ça de filhos, idade na primeira e última gestação) e desejo 
gestacional (pretensão de ter mais filhos, tempo pretendido 
até a gestação, tentativas prévias de engravidar, ocorrência 
de abortos prévios, tratamentos para fertilidade prévios e se 
estaria aberta a tratamentos de fertilidade atualmente). Foi 
desenvolvido pelos pesquisadores especificamente para este 
estudo, segundo estudos já feitos sobre o tema.

A coleta de dados foi realizada em ambiente restrito de 
consulta médica, de forma individual, sendo a participação vo-
luntária. O estudo seguiu as diretrizes e normas regulamenta-
doras de pesquisa envolvendo seres humanos, propostas pela 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012 e nº 
510/2016, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Universidade do Sul de Santa Catarina, sob parecer nº 
2.828.594, de 17 de agosto de 2018. O aceite de participação 
da pesquisa foi feito de forma presencial, mediante leitura e 
assinatura do Termo de Consentimento Live e Esclarecido.

Os dados coletados foram organizados no programa 
EpiInfo, e a análise de dados foi complementada no programa 
SPSS versão 20.0. As variáveis quantitativas foram descritas 
com medidas de tendência central e dispersão dos dados, e 
as variáveis qualitativas em números absolutos (n) e propor-
ções (%). A partir da variável estado civil, foram consideradas 
com parceiros estáveis as pacientes casadas. Para verificar as-
sociação entre as variáveis de interesse, foi aplicado o Teste 
qui-quadrado (X²) para comparação de proporções e análise 
de variância (ANOVA) para comparação das médias dos esco-
res, segundo características das mulheres. A fim de verificar a 
relação entre os escores de sintomas climatéricos e satisfação 
sexual, foi utilizada análise de correlação e regressão linear, 
sendo os resultados expressos segundo coeficiente de corre-
lação de Pearson (R2) e coeficiente Beta, respectivamente. O 
intervalo de confiança preestabelecido foi de 95% e o nível de 
significância, de 5%.

RESULTADOS

Participaram do estudo 57 mulheres atendidas nos am-
bulatórios de ensino da universidade, entre setembro de 
2018 e março de 2019. A idade das mulheres estudadas 
teve média de 39,7 anos (± 3,2 anos).
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O perfil epidemiológico da população estudada e ques-
tões ligadas ao âmbito reprodutivo estão descritos na 
Tabela 1. A maioria das mulheres (89,5%) já possuía fi-
lhos; 52,9% tiveram o último filho até os 30 anos de idade, 
e 47,1% entre 31 e 38 anos, sendo a média de idade de 
28,98 (± 5,73) anos. O tempo decorrido entre a primeira e 
a última gestação variou entre 1 e 23 anos, com média de 
6,15 (± 6,27) anos. Entre 23 mulheres que apresentaram 
desejo de futura gestação, 12 (52,2%) pretendem que isso 
ocorra em até 1 ano. Apesar de 36,8% referir que utilizaria 
técnicas de reprodução assistida, apenas duas (3,5%) rela-
taram já ter feito tratamento de fertilidade.

Em relação à presença e à intensidade de sintomas refe-
rentes ao período climatérico, 52 (92,2%) os possuíam em 
algum nível (Tabela 2). O maior escore foi para o domí-
nio de sintomas psicológicos, no qual 56,1% das mulheres 
apresentaram sintomatologia severa. O menor escore foi 
para o domínio urogenital, com 36,8% de pacientes apre-
sentando sintomatologia ausente ou ocasional. Em relação 
ao escore Menopause Rating Scale (MRS) total, 43,9% das 
pacientes foram classificadas com sintomatologia severa. 
Não houve relação significativa entre a idade das pacien-
tes e a intensidade da sintomatologia (p= 0,88). Não foi 
observada diferença significativa no escore total na escala 

MRS quanto à presença ou não de parceiro estável, sendo 
que ambos os grupos foram classificados com sintomas de 
moderada intensidade (p= 0,89).

Das 57 pacientes, 25 (43,9%) possuíam disfunção se-
xual, dada por um escore QSF≤60 (Tabela 3).  Os escores 
obtidos na escala de satisfação sexual tiveram ampla varia-
ção, com mínimo de 6 e máximo de 100, sendo a mediana 
de 68,00, o que classifica como regularmente/bem satisfei-
tas sexualmente, portanto, com disfunção sexual ausente. 
Não foi observada relação significativa entre a satisfação 
sexual e a presença de parceiro fixo (p=0,73). Não houve 
relação entre a satisfação sexual e o desejo por futuras ges-
tações (p=0,25). Foi evidenciada uma tendência de mais 
disfunção sexual entre as mulheres de maior idade, com 
significância limítrofe (p=0,05).

Foi analisada a relação existente entre a intensidade de 
sintomas climatéricos e o desejo por uma futura gestação 
e a satisfação sexual (Tabela 4). A frequência de sintoma-
tologia severa foi mais encontrada em mulheres que não 
desejam engravidar novamente e entre aquelas com algum 
grau de disfunção sexual. Não houve relação significativa 
entre a intensidade dos sintomas climatéricos e a vontade 
ou não de engravidar (p=0,68), sendo que a média entre os 
dois grupos foi graduada em sintomas moderados.

Foi verificada uma relação linear e negativa entre os es-
cores obtidos com as escalas de sintomas climatéricos e a 
satisfação sexual, ou seja, quanto mais intensos os sintomas 
do climatério, menor a satisfação sexual (coeficiente Beta 
=-6,89, p=0,001).  Na análise dessa relação segundo carac-
terísticas como idade, parceiro estável e a intensidade de 
sintomas climatéricos (Tabela 5, Modelo 1) e nos domínios 
sintomas urogenitais, sintomas somatovegetativos e sinto-
mas psicológicos (Tabela 5, Modelo 2), verificou-se maior 
dependência com as variáveis idade e sintomas urogenitais 
(R2= 0,45). Posteriormente, foi realizada nova regressão 
considerando somente as variáveis idade e sintomas uro-
genitais (Tabela 5, Modelo 3), confirmando a dependência 
previamente observada (R2= 0,44).

DISCUSSÃO

Quando analisada a incidência de sintomas climatéri-
cos, o presente estudo encontrou 92,2% das participantes 
com alguma intensidade de sintomas. Tal dado corrobo-
ra com estudo realizado na China analisando mulheres de 
meia-idade (45-60 anos), utilizando o The Menopause Rating 
Scale (12), no qual 97% das pacientes apresentavam sinto-
matologia, 20,8% das mulheres apresentavam escore total 
de MRS severo, e as proporções de sintomas severos so-
matovegetativos, psicológicos e urogenitais foram 3,9%, 
15,8% e 49,2%, respectivamente. Esses percentuais diver-
gem entre os estudos, sendo que neste estudo houve pre-
domínio dos sintomas psicológicos e no estudo comparati-
vo, os sintomas urogenitais foram mais notórios. Isso pode 
ser explicado pelas diferenças inerentes ao estilo de vida e à 
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etnia das mulheres de ambos os estudos e pela maior idade 
das participantes no estudo realizado na China. (12)

Este estudo apresentou dados que corroboram com um 
estudo feito em Recife/PE (13), no qual 23,7% pacientes 
classificaram sua satisfação sexual como boa/excelente e 
30,1% como regular/boa. Classificar a satisfação sexual 
como excelente, boa ou regular significa a não presença 
de disfunção sexual na paciente. Sabe-se que as alterações 
endócrinas aparecem antes que o hipoestrogenismo signi-
ficativo, justificando, assim, a boa pontuação em relação à 
satisfação sexual da maioria das participantes de ambas as 
pesquisas, mesmo em idade perimenopausa (14).

A presença ou não de parceiro fixo não interferiu na 
satisfação sexual das mulheres, resultado que corrobora 
com estudo realizado em Palhoça/SC (14). Poderia-se es-
perar que ter parceiro fixo implica em atividade sexual mais 
frequente, aumentando a confiança do casal e, por con-
seguinte, uma maior satisfação sexual. No entanto, neste 
estudo, a determinação de parceiro fixo foi inferida pelo 
estado civil, considerando-se os casados, visto não ter sido 
feita a pergunta diretamente, o que pode ter interferido nos 
resultados. Além disso, outros fatores, não avaliados nes-
te estudo, podem influenciar na satisfação sexual, como a 
autopercepção do corpo nesse período de transição, a per-
cepção do sexo como obrigação para agradar o cônjuge e 
até mesmo o sedentarismo e a obesidade (15).

Quando comparada a disfunção sexual com a idade 
das participantes, o presente estudo evidenciou uma ten-
dência de mais disfunção quanto maior a idade. O estu-
do realizado em Recife/PE (13) encontrou disfunção em 
32,9% das mulheres entre 35 e 49 anos e em 59,1% das 
mulheres entre 50 e 65 anos, com diferenças significativas. 
Esses achados semelhantes corroboram a hipótese de que 
quanto mais idade, maiores são as alterações hormonais e o 
hipoestrogenismo, que causam sintomas climatéricos cada 
vez mais acentuados, interferindo diretamente na satisfa-
ção sexual. (13)

Neste estudo, a presença de sintomas climatéricos apre-
sentou relação com a ocorrência de disfunção sexual, sen-
do uma relação inversa: quanto menos sintomas a paciente 
apresentou, melhor a sua satisfação sexual. Este achado 
também ocorreu em estudo feito em São Paulo (16). Esses 
dados corroboram, portanto, o estudo mostra que há rela-
ção entre o padrão de desempenho sexual e a intensidade 
dos sintomas, evidenciando que quanto mais sintomas cli-
matéricos, menor será a satisfação sexual da mulher (16).

Este estudo observou que parcela considerável das 
mulheres (40,4%) ainda almejava uma futura gestação, 
sendo que, dessas, 52,2% pretendiam engravidar em até 1 
ano. Sabe-se que, depois dos 35 anos, ocorre importante 
e progressiva redução da capacidade reprodutiva, sendo 
necessária investigação de infertilidade após 6 meses de 
tentativas frustradas. Contudo, apenas 36,8% das pacientes 
afirmaram que fariam uso de técnicas de reprodução arti-
ficial, o que pode ser explicado pela falta de informações 
sobre as técnicas, seus resultados e como obtê-las entre a 

população em geral. Somente 2 (3,5%) pacientes referiram 
ter utilizado de tratamento para infertilidade, isso reforça 
que, mesmo sendo oferecidas por serviços públicos, essas 
técnicas ainda não conseguem cumprir toda a demanda, e 
que muitas pacientes ainda desconhecem a possibilidade de 
realizar tais tratamentos pela saúde pública.

Por ser um estudo transversal, pode-se considerar como 
limitação deste estudo a falta de temporalidade para análise 
mais detalhada da relação entre a ocorrência de sintomas 
climatéricos e a satisfação sexual das mulheres. Além disso, 
a amostra do estudo foi limitada a pacientes de uma faixa 
etária estrita, e que estavam em atendimento médico em 
ambulatório de ginecologia, podendo apresentar caracterís-
ticas diferentes de outros grupos populacionais.

Por outro lado, foi possível identificar uma situação de 
saúde comum, mas que, em geral, é pouca explorada nos 
consultórios médicos, que é a influência de sintomas clima-
téricos, em diferentes intensidades, na satisfação sexual da 
mulher. Ainda, o estudo mostrou que parcela importante 
das mulheres entre 35-45 anos manifestou desejo gestacio-
nal, podendo buscar atendimento especializado, se neces-
sário. Resultados como esse ratificam a importância desse 
tipo de avaliação na clínica, no sentido de atender aos an-
seios da mulher e melhorar, assim, sua qualidade de vida e 
satisfação pessoal.

 
CONCLUSÃO

Conclui-se, com a análise dos 57 questionários, que 
92,2% das pacientes possuíam sintomas climatéricos, sen-
do a maior parte delas classificadas com sintomas severos.

A maioria das pacientes não apresentava disfunção se-
xual, sendo que, quando presente, possuía maior incidência 
entre pacientes com sintomas climatéricos mais intensos.

Número expressivo de mulheres (40,4%) almejava uma 
futura gestação, sendo que, dessas, 52,2% pretendiam en-
gravidar em até 1 ano.

Quanto à utilização de reprodução assistida, 36,8% das 
pacientes afirmaram que fariam uso; no entanto, somente 
3,5% já utilizaram tal técnica. Isso pode ser justificado pela 
falta de informações sobre as técnicas, seus resultados, como 
obtê-las e baixa disponibilidade entre a população geral.
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Uso off-label de propranolol associado ao tratamento 
neoadjuvante de câncer gástrico 

Cristiane Vieira1, Fernando Cezar Toniazzi Lissa2, Kristian Madeira3, Larissa Felcar Hill4

RESUMO

Introdução: O câncer gástrico apresenta alta taxa de incidência na população, ocupando o 6º lugar no ranking de neoplasias e 
elevada mortalidade. O betabloqueador propranolol tem efeitos anticancerígenos nas células, impedindo a angiogênese e cessan-
do a migração celular, além de evitar a disseminação de metástases. O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia da associação de 
betabloqueadores à quimioterapia padrão neoadjuvante em portadores de adenocarcinoma gástrico. Métodos: Estudo de fase 2 
não randomizado para avaliação da resposta de tratamento farmacológico com o uso off-label do propranolol na neoadjuvância do 
carcinoma gástrico nos pacientes em tratamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, em uma cidade do extremo sul 
catarinense, no período de 2019. Resultados: Foram estudados 4 pacientes, todos do sexo masculino e raça branca. A média de 
idade foi 62,5 anos. O local predominante foi 75% antro e 25% corpo gástrico. O subtipo histológico difuso prevaleceu em 75%. 
Todos apresentaram G3 de diferenciação celular e realizaram 4 ciclos de quimioterapia, seguidos de cirurgia. Houve regressão 
clínica e patológica tumoral parcial em 75% dos participantes. A regressão patológica linfonodal ocorreu em 100%. Não houve 
progressão de doença em nenhum dos pacientes. Conclusão: Não foi possível definir se o propranolol foi efetivo. Todavia, este 
trabalho abre portas para realização de pesquisas de fase 2 randomizadas sobre a efetividade do uso da medicação associado à 
quimioterapia, buscando resultados mais conclusivos. 

UNITERMOS: Neoplasia Gástrica, Quimioterapia, Propranolol.

ABSTRACT

Introduction: Gastric cancer has a high incidence rate in the population, occupying the 6th place in the ranking of  neoplasms and high mortality. The 
beta-blocker propranolol has anticancer effects on cells, preventing angiogenesis and stopping cell migration, in addition to preventing the spread of  metastases. 
This study aims to evaluate the efficacy of  beta-blockers in combination with standard neoadjuvant chemotherapy in gastric adenocarcinoma patients. Meth-
ods: Non-randomized phase two study evaluating the response of  pharmacological treatment with the off-label use of  propranolol in neoadjuvant gastric 
carcinoma in patients under treatment at the High Complexity Oncology Unit in a city in the far south of  Santa Catarina in 2019. Results: Four patients 
were studied, all male and white race. The mean age was 62,5 years. The predominant site was 75% antrum and 25% gastric body. The diffuse histological 
subtype prevailed in 75%. All had a third-degree cell differentiation and underwent four cycles of  chemotherapy followed by surgery. There was partial clinical 
and pathological tumor regression in 75% of  participants. Lymph node pathologic regression occurred in 100%. There was no disease progression in any of  
the patients. Conclusions: It was not possible to define whether propranolol was effective. However, this study opens the door for further randomized phase 
two research on the effectiveness of  the use of  the medication associated with chemotherapy, seeking more conclusive results.

KEYWORDS: Gastric neoplasia; chemotherapy; propranolol.

Off-label use of  propranolol associated with neo adjustable treatment of  gastric cancer
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INTRODUÇÃO

O câncer gástrico apresenta alta taxa de incidência na 
população mundial, ocupando o 6º lugar no ranking de 
neoplasias, com aproximadamente 1 milhão de novos ca-
sos no ano de 2018, sendo que a maior parte destes está 
localizada na Ásia e Europa Orientais e na América do Sul. 
Ocupa o 2º lugar no índice de mortalidade geral de todos 
os cânceres, excluindo-se o câncer de pele não melanoma, 
com 74% dos pacientes portadores de carcinoma gástrico 
vindo a óbito (1).

Devido à sintomatologia inespecífica e tardia do carcinoma 
gástrico, seu diagnóstico ocorre em estágios tumorais localmen-
te avançados e/ou metastáticos, contribuindo assim para um 
pior prognóstico, com elevada morbidade e mortalidade (2).

A terapêutica curativa baseia-se na ressecção cirúrgi-
ca, podendo ser realizada quimioterapia e radioterapia 
na neoadjuvância ou adjuvância. Isso pode ser feito de 
acordo com o estágio tumoral, localização, quantidade de 
linfonodos acometidos e performance status do pacien-
te (3). Atualmente, o esquema quimioterápico preconiza-
do para o tratamento neoadjuvante do carcinoma gástrico 
é o (FLOT) – Fluorouracil, Leucovirina, Oxaliplatina e 
Docetaxel –, o qual apresenta melhor taxa de sobrevida e 
menor toxicidade (4).

Pesquisas recentes demonstraram que os betabloquea-
dores não seletivos, como o propranolol, têm efeitos an-
ticancerígenos em algumas linhagens celulares. Esse atua 
impedindo a angiogênese e cessando a migração de células 
cancerígenas, inibindo respostas dependentes da noradre-
nalina, além de evitar a disseminação de metástases (5). 
Ademais, o uso desses fármacos pode aumentar a sobre-
vida livre de recidiva e sobrevida global quando utilizado 
antes do diagnóstico ou sincrônico com quimioterapia, 
atuando nas células cancerígenas. Foi verificado em estu-
dos prévios que os efeitos antivasculares do fármaco agem 
impedindo a angiogênese, formação de novos capilares, 
porém não lesam os já existentes (6).

Tendo em vista os efeitos antiangiogênicos dos betablo-
queadores, seria importante avaliar seus efeitos sobre células 
cancerígenas com o intuito de melhorar o tratamento dessa 
condição clínica. Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar a 
eficácia clínica e patológica da associação de betabloqueado-
res à quimioterapia padrão neoadjuvante em portadores de 
adenocarcinoma gástrico e da junção esofagogástrica.

MÉTODOS

O presente estudo é de fase 2 não randomizado para 
avaliação da resposta de tratamento farmacológico com o 
uso off-label do propranolol na neoadjuvância do carcinoma 
gástrico nos pacientes em tratamento na Unidade de Alta 
Complexidade em Oncologia – UNACON. Este estudo 
foi realizado em um hospital-referência localizado em uma 
cidade do extremo sul catarinense no período de 2019. 

Foram incluídos no estudo pacientes portadores de carci-
noma gástrico, com indicação para quimioterapia neoadju-
vante com idade acima de 18 anos e abaixo de 80 anos, que 
não possuíssem contraindicações médicas para o uso do 
fármaco em estudo. 

Foi verificado que a amostra deste estudo foi composta 
por seis participantes. Contudo, dois foram excluídos por 
não realizarem todos os procedimentos necessários até o 
final do tratamento, totalizando, assim, um n=4 pacientes.

Os pacientes foram analisados por meio da aplicação de 
questionário e, a partir de prontuários, foram coletadas as 
seguintes variáveis: sexo, idade, raça, estadiamento, quan-
tidade de ciclos de quimioterapia neoadjuvante realizados, 
efetuação de tratamento cirúrgico, localização do tumor no 
estômago, grau de diferenciação celular e classificação his-
tológica de Lauren (7,8). O adenocarcinoma gástrico foi 
categorizado aqui em dois grupos, de acordo com a classi-
ficação histológica de Lauren, sendo eles tipo histológico 
intestinal e difuso. Essa classificação analisa o padrão de 
crescimento do tumor e sua microscopia (9,10).

Considerando-se o caráter de agressividade do tumor, 
bem como a evolução das lesões, avaliou-se o grau de dife-
renciação tumoral, composto pelos graus histológicos I (bem 
diferenciado), II (moderadamente diferenciado), III (pouco/
ou mal diferenciado) e IV (anaplásico ou indiferenciado) (11).

Todos os participantes do estudo, após diagnosticados, 
realizaram os exames-padrão para estadiamento clínico e 
deram início à quimioterapia em associação com o uso 
off-label do propranolol, inicialmente na dose de 40mg/
dia, nos primeiros cinco dias que antecedem o dia 1 do 
primeiro ciclo de quimioterapia-padrão FLOT, e, após, 
seguiram tomando o fármaco na dose diária de 80mg/dia, 
até o fim do quarto ciclo de quimioterapia.

Depois de 30 dias do fim do tratamento proposto, os 
participantes foram submetidos aos exames-padrão de 
reestadiamento da doença, através dos quais se utilizaram 
os critérios de avaliação de resposta de tumores sólidos, 
RECIST 1.1, para verificação da regressão clínica, patoló-
gica e progressão de doença (12,13).

As variáveis foram apresentadas por pacientes e organi-
zadas por meio de quadro para melhor apresentação. A va-
riável Idade foi analisada com auxílio do software IBM Sta-
tistical Package for the Social Sciencies (SPSS) versão 21.0, e 
representada por meio de média e desvio-padrão.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – CAE 
09233919.6.0000.0119, e pelo Comitê de Ética do Hospital 
São José –CAE 09233919.6.3001.5364.

RESULTADOS

O grupo de quatro participantes foi composto exclusi-
vamente por homens, sendo todos da raça branca. A ida-
de variou entre 54 e 69 anos, com média de 62,5 anos e 
desvio-padrão = ± 7,68. Três tumores estavam localizados 
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predominantemente no antro do estômago, e um deles no 
corpo do órgão. O grau III de lesão foi encontrado em to-
das as análises, e o tipo histológico difuso predominou em 
3 (75%) dos pacientes.

Todos os participantes foram submetidos a quatro ciclos 
de quimioterapia neoadjuvante com a terapia FLOT, seguida 
por cirurgia oncológica. No entanto, um dos participantes 
não teve o tumor ressecado devido à grande extensão da 
lesão constatada no perioperatório, apresentando carcino-
matose peritoneal. Exceto este participante, que não teve o 
tumor ressecado, as demais peças cirúrgicas foram enviadas 
para análise histológica, com resultado de anatomopatoló-
gico. Todos pacientes tiveram boa adesão ao tratamento e 
seguiram adequadamente o protocolo e a terapia proposta.

Através do RECIST 1.1, constatou-se que em nenhum 
participante do estudo houve progressão da doença, vis-
to que, para isso, seria necessário um aumento de 20% na 
soma das lesões e aumento absoluto de, pelo menos, 5 mm 
na soma das lesões ou presença de novas lesões. Compro-
vou-se, também, que apenas um paciente apresentou res-
posta clínica e patológica do tumor parcial, e que todos eles 
tiveram resposta patológica parcial dos linfonodos.

DISCUSSÃO

Os dados epidemiológicos do estudo são semelhantes 
aos da literatura mundial. Conforme exposto, nossa amos-

tra foi composta em sua totalidade por idosos do sexo 
masculino, concordando com a literatura no que se refere 
ao sexo mais acometido pelo adenocarcinoma gástrico. Po-
rém, destoando um pouco na idade, com pacientes mais jo-
vens, enquanto estudos apontam prevalência maior após os 
70 anos. Todavia, pesquisas recentes revelam um acometi-
mento mais precoce pelo carcinoma gástrico na população 
brasileira, especialmente naqueles com baixas condições 
socioeconômicas (14,15).

Quanto à localização do tumor, dos quatro pacientes, 
três estavam situados predominantemente no antro do 
estômago, e um deles no corpo do órgão, mostrando um 
padrão mais distal de lesão gástrica em nosso meio. Esta-
tísticas apontam o antro como o local mais prevalente de 
neoplasias gástricas (47%), seguido do corpo (40%) (16,17), 
desta forma, nossos números mostram incidência seme-
lhante à dos Estados Unidos.

Em nossa amostra, predominou o subtipo difuso 
(75%), de acordo com a classificação de Lauren, destoando 
da literatura, a qual traz o subtipo intestinal como sendo 
mais comum (10). O subtipo intestinal é o mais frequente, 
estando associado a fatores ambientais e lesões gástricas 
prévias, tendo um melhor prognóstico. Já o subtipo difu-
so costuma ser mais agressivo e menos diferenciado, sem 
muita associação com alterações gástricas prévias e, por 
apresentar maior penetrância na parede gástrica, culmina 
em um prognóstico mais sombrio (9,11).

Toda nossa amostra foi composta por pacientes por-
tadores do grau III, denotando assim pior prognóstico da 
doença. As neoplasias de grau III, ou seja, pouco diferen-
ciado, são geralmente mais agressivas e costumam ter um 
crescimento mais rápido quando comparadas com os tu-
mores de grau I, bem diferenciados (18).

Na nossa pesquisa, todos os pacientes tiveram seus 
diagnósticos em fases avançadas da neoplasia. Houve, por-
tanto, correlação com a prática clínica e demais estudos. 
A totalidade dos pacientes apresentou, ao momento do 
estadiamento clínico, classificação TNM correspondente a 
T=4, N maior ou igual a 2 e 25% metástase já no momento 
do diagnóstico (19).

No presente estudo, nenhum dos pacientes apresentou 
progressão da doença, e pelo menos 3 (75%) deles tiveram 
reduções parciais clínicas e/ou patológicas da doença, o 
que nos leva a reforçar a hipótese inicial do estudo de que o 
propranolol tenha real potencial de redução na angiogênese 
das células tumorais e que, por sua vez, a combinação com 
quimioterápicos atue bloqueando a fase tardia de autofagia 
celular, além de evitar a disseminação de metástases (5,20).            

CONCLUSÃO

As limitações de estudo talvez foram: 1) o pequeno nú-
mero de portadores de adenocarcinoma gástrico que foram 
atendidos e diagnosticados na Unidade de Alta Comple-
xidade em Oncologia; 2) a dificuldade de abordar os pa-

Tabela 1 - Características clínico-patológicas dos pacientes submetidos 
ao uso off-label do propranolol no tratamento neoadjuvante do 
carcinoma gástrico na Unidade de Alta Complexidade de Oncologia, 
em 2019
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cientes portadores de adenocarcinoma gástrico; 3) a ade-
são destes à pesquisa; 4) a cooperação do corpo clínico 
do local da pesquisa, e 5) outros fatores, como o prazo de 
entrega, a burocracia demasiada do Comitê de Ética e a 
pandemia que vivenciamos. Outro entrave importante para 
a realização do presente estudo foi a falta de padronização 
dos exames e laudos realizados no hospital, dificultando 
encontrá-los e, assim, classificar a progressão da doença.

Não foi possível definir, de fato, se o propranolol foi 
efetivo. Entretanto, este trabalho abre portas para realiza-
ção de pesquisas de fase 2 randomizadas sobre a efetivida-
de do uso da medicação associado à quimioterapia. Serão 
necessários mais estudos sobre o uso do fármaco para re-
sultados mais conclusivos sobre os benefícios, em associa-
ção com a quimioterapia neoadjuvante no adenocarcinoma 
gástrico, podendo surgir uma nova linha de tratamento 
com benefício em sobrevida ou até mesmo cura para os 
portadores dessa patologia.
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Perfil histopatológico de pacientes com câncer testicular  
em um hospital geral

Magno Elídio Navarro Guarçoni Neto1, Cássia Nava Jaeger2, Barbara Victória Magrim Queiroga3, Nícolas Almeida Leal da Silva4

RESUMO

Introdução: Os tumores testiculares representam cerca de 5% das neoplasias urológicas e 1,5% dos tipos de câncer em homens. O 
diagnóstico dessa patologia vem permeando uma transição ascendente e, no Brasil, ainda não foi feita uma pesquisa para os novos 
casos. Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado entre 1º de agosto de 2018 e 31 de julho de 2019 em um hospital geral, 
na cidade de Passo Fundo/RS. Os dados foram coletados dos exames anatomopatológicos dos pacientes. Resultados: Foram in-
cluídos 251 pacientes, dos quais 58,9% (n=148) apresentaram câncer testicular seminomatoso e 10,3% (n=26) câncer testicular não 
seminomatoso, e os demais eram de outros tipos. O câncer testicular foi diagnosticado, em sua maioria, na faixa etária de 0 a 45 anos, 
representando 87,8% (n=217) da amostra com uma média de idade de 33 anos (±12,75) e estadiado, predominantemente, em T2 com 
54,7% (n=135) e T1 com 37,6% (n=93). Conclusão: Destaca-se uma frequência de Tumores de Células Germinativas e de Células 
Não Germinativas e de idade ao diagnóstico, similares aos dados encontrados na literatura. 

UNITERMOS: Testículo, Neoplasias Testiculares, Perfil de saúde.

ABSTRACT

Introduction: Testicular tumors represent about 5% of  urological neoplasms and 1.5% of  cancers in men. The diagnosis of  this pathology has shown an 
ascendent transition, and a survey for new cases has not occurred yet in Brazil. Methods: Cross-sectional study was conducted between August 1, 2018, 
and July 31, 2019, in a general hospital in Passo Fundo/RS. Data collection from the anatomopathological examinations of  patients. Results: Included 
251 patients, of  which 58.9% (n=148) had seminomatous testicular cancer, 10.3% (n=26) had non-seminomatous testicular cancer, and the remaining 
were cancer of  other types. Testicular cancer was diagnosed predominantly in the age group 0-45 years, representing 87.8% (n=217) of  the sample with a 
mean age of  33 years (±12.75) and staged predominantly T2 with 54.7% (n=135) and T1 with 37.6% (n=93). Conclusion: The frequency of  Germ 
Cell and Non-Germ Cell Tumors and age at diagnosis are similar to the data found in the literature.

KEYWORDS: Testicles; testicular neoplasms; health profile

Hystopatological profile of  testicular cancer patients in a general hospital
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INTRODUÇÃO

O testículo compõe o sistema reprodutor masculino 
e tem como função principal a produção dos espermato-
zoides, os quais são precípuos para a reprodução humana. 
Tendo em vista sua relevância tanto orgânica como psico-
lógica para o paciente, é de fundamental importância a de-
vida atenção para com as possíveis patologias desse órgão, 
como, por exemplo, o tumor (1-4).

No que tange aos tumores testiculares, estes represen-
tam cerca de 5% das neoplasias urológicas e 1-1,5% dos 
tipos de câncer em homens, sendo mais prevalentes nas 
idades de 15-35 anos (1-4). A estimativa é de 3-10 novos 
casos ocorrendo a cada ano para cada 100.000 homens na 
sociedade ocidental. Atualmente, o diagnóstico dessa pato-
logia passa por um período de transição, em que se percebe 
uma ascensão quantitativa, diretamente proporcional à in-
cidência da patologia que, entre 1998 e 2001, nos Estados 
Unidos, por exemplo, dobrou (1,5). 

Apesar disso, é importante ressaltar o fato de que, em 
estudos realizados previamente, a maioria dos homens ja-
mais ouviu falar sobre neoplasias testiculares e tinha co-
nhecimento limitado de sintomas comuns, nunca tendo 
praticado o autoexame que auxilia no diagnóstico (4). 

Deve-se lembrar, também, que, apesar de a maioria dos 
entrevistados nos estudos-base ter acesso à atenção básica 
da saúde, a maioria deles não era instruído sobre os cân-
ceres testiculares, sendo esta uma entidade praticamente 
desconhecida para a maioria dos pacientes, mesmo sendo 
uma importante causa de morbimortalidade masculina (5).

A priori, no Brasil, ainda não foi feita uma pesquisa para 
os novos casos; entretanto, foram registrados 1.824 casos 
surgidos na Grande São Paulo entre 1997 e 2008, em que 
230 pacientes evoluíram ao óbito. Analisando esses dados, 
foi verificada uma prevalência de 0,8% entre as neoplasias 
diagnosticadas, além de demonstrar um índice equivalente 
a 0,3% das mortes por câncer no período e nas regiões 
onde a pesquisa foi realizada  (1,5).

A posteriori, entre suas variações histológicas, o cân-
cer testicular tem, predominantemente, o tumor de cé-
lula germinativa (TCG) como o subtipo mais prevalente, 
com 90-95% (1,3,4). Os TCGs são divididos em semi-
nomatosos, não seminomatosos e mistos; já os tumores 
de células não germinativas (TCNG) são divididos em 
Linfomas, tumor de células de Leydig e tumor de células 
de Sertoli (3). 

Por conseguinte, abordando os fatores de risco para 
o câncer de testículo, é precípuo citar: Criptoquidia, Sín-
drome de Klinefelter, história de câncer testicular em pa-
rentes de primeiro grau, presença de tumor contralateral, 
fatores hormonais, atrofia testicular e infertilidade  (6). Já 
em relação à atividade física como sendo um fator de ris-
co ou protetor, ainda há divergências nos estudos dispo-
níveis (7). Vale ressaltar que em homens com infertilida-
de existem estudos que correlacionam essa comorbidade 
com o tipo seminomatoso de tumor escrotal e, sendo as-

sim, homens com esse tipo de sintomatologia devem ser 
expostos a uma grande investigação em busca de outras 
doenças concomitantes (7). 

O tumor testicular apresenta-se como uma massa 
escrotal testicular unilateral e indolor, sendo, em geral, 
um achado casual do ultrassom (US) ou revelado por 
um trauma na região escrotal. Diante desse contexto, 
a dor pode ser um primeiro sintoma, a qual pode estar 
presente em até 27% dos casos. O exame físico revela 
as características da massa e deve sempre ser feito em 
conjunto com o exame geral para encontrar possíveis 
metástases a distância. O US deve ser realizado em qual-
quer caso duvidoso. Ademais, há ainda marcadores tu-
morais séricos que podem ser utilizados para contribuir 
com o diagnóstico e até mesmo para o estadiamento, 
porém suas funções principais são como fatores prog-
nósticos. São os marcadores: AFP (Alfa-Feto-Proteína), 
hCG (Gonadotrofina Coriônica Humana) e DHL (Desi-
drogenase Láctica) (3). 

Feito o diagnóstico, é imprescindível fazer o estadia-
mento, que é baseado na classificação de tumores malignos 
(TNM), em que se busca determinar a extensão anatômica 
da doença e a avaliação dos marcadores tumorais séricos 
(8). Ao deparar-se com uma lesão primária, o tratamento 
deve ser orquiectomia radical por via inguinal e uma ligadu-
ra prévia do cordão espermático no nível do anel inguinal 
interno. Após a orquiectomia, pode-se indicar radioterapia 
linfonodal retroperitoneal, vigilância ou quimioterapia. Em 
lesões com o estádio clínico mais avançado, ocorrerão al-
gumas alterações no tratamento (2). 

A classificação histológica, o sistema de graduação e 
o estadiamento têm proporcionado bases clínicas funda-
mentais para o tratamento dessa doença (2). Por ser um 
câncer com alto potencial de cura (98% nos pacientes com 
estádio T1), quando tratado no início, e por estar tendo um 
aumento em sua prevalência, é fundamental que se amplie 
a compreensão das características dos pacientes e de seu 
perfil histopatológico, a fim de otimizar o rastreamento e 
estar preparado para tomar as condutas curativas necessá-
rias diante da demanda estimada (9,2). 

Nesse contexto, este trabalho visou analisar a frequên-
cia do câncer de testículo, dos seus subtipos e, ainda, se há 
alguma relação com a idade do paciente.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal realizado com pa-
cientes atendidos em um hospital geral localizado em Pas-
so Fundo/RS, no período de 1º/08/2002 a 31/07/2017. 
Foram avaliados idade do paciente, subtipo histológico do 
tumor e estadiamento extraídos dos prontuários e dos lau-
dos anatomopatológicos. 

Foram inseridos no estudo os pacientes cujos exames 
anatomopatológicos confirmavam tumor testicular, inde-
pendentemente de raça, idade ou comorbidade associada.
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O protocolo do estudo foi encaminhado ao Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 
Federal da Fronteira Sul, obtendo aprovação com o núme-
ro do parecer 2.962.900.

Foi descrita a frequência das variáveis e verificada a dis-
tribuição do tipo de tumor de acordo com a idade e do 
estadiamento conforme o tipo de tumor (teste do qui-qua-
drado, significância de 5%).

RESULTADOS

Foram analisados 251 pacientes, observando-se uma 
prevalência de 98,4% (n=247), que apresentaram tumor 
de células germinativas (TCG) e 1,5% (n=4) tumor de 
células não germinativas (TCNG) (Tabela 1). A média 
de idade encontrada foi de 33 anos (±12,75). No seg-
mento de pacientes com TCG, 59,9% (n=148) tinham 
tumores seminomatosos, 10,5% (n=26) tumores não 
seminomatosos e 29,5% (n=73) tumores mistos (Tabe-
la 1). Já na classificação dos TCNG, 75% (n=3) apre-
sentavam Linfoma e 25% (n=1) o tumor das células de 
Leydig (Tabela 1). 

O estadiamento mais prevalente da amostra comple-
ta foi o T2 com 53,7% (n=135) (Tabela 2). Por fim, de 
acordo com as idades dos pacientes, de 1 ano a 45 anos 
e maiores que 45 anos, foi encontrada uma prevalên-
cia para TCG de 87,8% e 12,1% respectivamente (p= 
0,002) (Tabela 3).

Por fim, observou-se uma relação entre o estadiamen-
to do tumor com seu tipo histológico, em que os TCG 
seminomatosos foram estadiados T2 em 56,8% (n=83), 
os TCG não seminomatosos, estadiados T2 em 53,8% 
(n=14) e os TCG mistos estadiados em T2 em 52% (n=38) 
(p=0,039) (Tabela 4).

DISCUSSÃO

Neste estudo, que abrange uma amostra de 251 pacien-
tes com câncer testicular, constatou-se que a prevalência de 
tumores de células germinativas (TCG) foi de 98,4%, assimi-
lando-se, por exemplo, ao livro de FARIA et al (4) de 2010, 
onde é descrita uma prevalência de 95%, ao estudo de POM-
PEO et al (10), o qual também apresenta o mesmo valor e, 
ainda, ao ALBERS et al (3), nos quais a prevalência indicada 
é, igualmente, de 95%, demonstrando, assim, uma conver-
gência entre a prevalência dos tumores de células germina-
tivas do hospital em pesquisa com a literatura de referência. 

Ademais, tendo em vista a divisão em TCG semino-
matosos e não seminomatosos, esta pesquisa chegou aos 
números de 59,9% e 40%, respectivamente. Ao analisar a 
literatura utilizada, foi visto que em FARIA et al (4) é rela-
tada uma prevalência de 50% para TCG seminomatosos e 
50% para TCG não seminomatosos, bem como em KOFF 
et al (2), onde também ambas têm o valor de 50%. 

Tendo em vista esses valores, nosso estudo apontou 
uma pequena divergência. Analisando o contexto dos esta-
diamentos, é interessante ressaltar que 53,7% dos pacientes 
da amostra foram estadiados em T2 (Tumor limitado ao 
testículo e epidídimo com invasão vascular/linfática, ou 
tumor disseminado através da túnica albugínea com envol-
vimento da túnica vaginalis) e em T1, 37,8%, demonstrando 
a precocidade do diagnóstico e do tratamento do serviço-
-alvo do estudo. 

Concluindo, uma das partes mais interessantes da aná-
lise de dados realizada neste estudo foi a que cruzou a 
variável de idade com a prevalência dos TCG seminoma-
tosos, em que foram divididos dois grupos: um dos pacien-
tes menores de 45 anos e o outro dos pacientes maiores 
de 45 anos. A princípio, essa divisão da idade foi baseada 
visando à maior incidência do tumor entre a segunda e a 
quarta década de vida, como relatado nas plataformas do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA) (1) e pelo FARIA et al 
(4), gerando, desse modo, uma base confiável para verificar 
se no hospital de estudo, de fato, os pacientes que foram 
abordados enquadravam-se nessas estatísticas clássicas da 
literatura. Dessa forma, os resultados encontrados foram 
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de 87,8% dos TCG presentes no grupo com idade menor 
que 45 anos e 12,1% dos TCG presentes no grupo com 
idade maior que 45 anos (p= 0,002), demonstrando, assim, 
a intrínseca relação entre idade e a presença do tumor.

CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou uma prevalência de Tumores 
de Células Germinativas e de Células Não Germinativas 
similares aos dados encontrados na literatura aqui consi-
derada. A maioria dos pacientes com câncer testicular foi 
diagnosticada na faixa etária de 0 a 45 anos e, também, sen-
do estadiados em sua maioria em T1 ou T2, corroborando 
os dados disponíveis na literatura utilizada. Sendo assim, 
este estudo demonstra enorme similaridade do perfil de 
pacientes analisados com o perfil dos pacientes abordados 
nas fontes utilizadas.
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Avaliação do conhecimento sobre cuidados paliativos  
na graduação de Medicina 

Gabriela Serafim Keller1, Marina Casagrande do Canto2, Mariana Assueiro Carneiro3

RESUMO

Introdução: Os Cuidados Paliativos (CP) têm como objetivo proporcionar melhor qualidade de vida e controle de sintomas em pa-
cientes com doenças sem perspectivas de cura. Apesar da demanda cada vez maior, o Brasil tem uma baixa oferta do serviço, sendo 
parte do problema a inexistência da disciplina na maioria dos cursos de graduação em Medicina. Objetivo: Avaliar o conhecimento 
sobre Cuidado Paliativo dos acadêmicos cursando o internato de Medicina em uma universidade do extremo sul de Santa Catarina. 
Métodos: Trata-se de um estudo observacional, transversal, com coleta de dados primários. Resultados: Dos 131 participantes, 
63,4% eram do sexo feminino, com idades entre 21 e 39 anos. Dos acadêmicos, 72,5% já tiveram contato com o Cuidado Paliativo, 
e 98,5% afirmaram saber o que são os mesmos. Apesar disso, 46,6% concordaram com a afirmação de que são reservados apenas 
a pacientes terminais. Com relação a Diretivas Antecipadas de Vontades, 43,8% não sabem do que se trata. Um total de 97,7% dos 
participantes gostaria de ter mais conteúdo de CP na graduação. Conclusão: Apesar do contato com o Cuidado Paliativo, há pontos 
de dúvidas e conceitos que são errôneos. E existe interesse por parte dos alunos no maior aprendizado sobre o tema.

UNITERMOS: Conforto do Paciente, Internato e Residência, Educação Médica

ABSTRACT

Introduction: Palliative Care (PC) aims to provide a better quality of  life and symptom control in patients with diseases with no prospect of  cure. Despite 
the increasing demand, Brazil has a low supply of  the service, and the inexistence of  the discipline in most undergraduate medical courses is part of  the 
problem. Objective: To evaluate the knowledge of  Palliative Care among medical school students at a university in the extreme south of  Santa Catarina. 
Methods: This is an observational, cross-sectional study with primary data collection. Results: Of  the 131 participants, 63.4% were female, aged between 
21 and 39. Of  the students, 72.5% had already had contact with Palliative Care, and 98.5% affirmed knowing what it is, although 46.6% agreed that it is 
reserved only for terminal patients. Considering the Advance Directives, 43.8% did not know what it was. A total of  97.7% of  the participants would like 
to have more content on PC in the undergraduate course. Conclusion: Despite the contact with Palliative Care, there are points of  doubt and erroneous 
concepts. And there is interest on the part of  the students in learning more about the theme.

KEYWORDS: Patient comfort; internship and residency; medical education

Assessment of  the knowledge over palliative care in medicine graduation
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INTRODUÇÃO

A expectativa de vida mundial está em transição, em 
fase de envelhecimento populacional, e, com isso, há o 
aumento da prevalência de doenças crônicas, que outrora 
não tinham tanto impacto na sociedade (1). Somando-se a 
esse fato, temos as inovações e descobertas da medicina, as 
quais reduziram a mortalidade de diversas afecções, trans-
formando-as em novas doenças crônicas. Fora do espec-
tro agudo da doença, mas longe da cura, estes pacientes, 
muitas vezes, são submetidos a exames e tratamentos que 
variam de insuficientes a exagerados perante o prognóstico 
e têm, com frequência, suas queixas e sofrimentos subtra-
tados, comprometendo a qualidade do tempo de vida que 
lhes foi proporcionado (2). 

Os Cuidados Paliativos (CP) surgem como uma forma 
de preencher o espaço criado, com o objetivo de propor-
cionar melhor qualidade de vida e controle de sintomas 
em pacientes com doenças sem perspectivas de cura (3). A 
intervenção precoce, além de minimizar o sofrimento do 
paciente, reduz os custos de internações hospitalares, prin-
cipalmente em doenças neoplásicas e condições graves (4).

Contudo, apesar da demanda cada vez maior pelo ser-
viço, o Brasil ainda tem uma oferta insuficiente de Cui-
dados Paliativos, com poucos profissionais capacitados, 
distribuição desigual no amplo território e falta de legisla-
ção que o regulamente (5), condições essas que já foram 
constatadas por entidades internacionais, como a World-
wide Palliative Care Alliance e o The Economist, em anos an-
teriores (6,7). Outro ponto fraco, apontado pelas pesqui-
sas internacionais e pela Academia Nacional de Cuidados 
Paliativos, é a falta do assunto como disciplina na maioria 
dos cursos de graduação em Medicina, pois a mesma não 
é contemplada na grade curricular do Ministério da Edu-
cação brasileiro (5,7).

Visto que as causas da demanda pelo serviço – o en-
velhecimento da população e a prevalência das doenças 
crônicas – estão em ascensão, é necessário que se perceba 
a importância do Cuidado Paliativo, por parte dos acadêmi-
cos de Medicina, pelos profissionais médicos, professores 
da graduação do curso de Medicina, gestores em saúde e 
pelo poder público (8).

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o conheci-
mento sobre Cuidado Paliativo dos acadêmicos que cursam 
os anos do internato de Medicina em uma universidade do 
extremo sul de Santa Catarina, analisando qual importância 
implicam ao ensino sobre CP e identificando temas que 
necessitam maior abordagem.

 
MÉTODOS

O presente estudo é do tipo observacional, transversal, 
com coleta de dados primários. Foram avaliados questio-
nários respondidos por 131 acadêmicos do internato de 
Medicina de uma universidade de Criciúma, Santa Catari-

na, cursando da 9ª à 12ª fase, entre 1º de julho e 31 de 
dezembro de 2019. As questões sobre cuidados paliativos 
foram apresentadas em forma de afirmações, tanto corre-
tas como incorretas sobre o assunto, onde o aluno deveria 
concordar ou discordar da frase, conforme as opções da 
escala de Likert. 

A partir dos questionários, foram coletados dados so-
bre demografia, contato com cuidados paliativos e questio-
namentos diversos em relação à área.

Os dados coletados foram analisados com auxílio do 
software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versão 21.0. As variáveis quantitativas foram expressas por 
meio de média e desvio-padrão. As variáveis qualitativas fo-
ram expressas por meio de frequência e porcentagem.

As análises inferenciais foram realizadas com um nível 
de significância α = 0,05 e, portanto, confiança de 95%. 
A investigação da distribuição das variáveis quantitativas 
quanto à normalidade foi feita por meio da aplicação do 
teste de Kolmogorov-Smirnov.

Não há conflito de interesses por parte dos autores. 
O presente estudo foi iniciado após a aprovação do 

Comitê de Ética de Pesquisa e Humanos da Universi-
dade do Extremo Sul Catarinense, sob parecer número 
3.421.856.

 
RESULTADOS

Tabela 1. Características gerais dos estudantes do internato do curso 
de Medicina de uma universidade do extremo sul de Santa Catarina 
no ano de 2019.

DP- Desvio-Padrão.
Fonte: Dados da Pesquisa 2019.

 Média ± DP, n(%)
 n = 131

Idade (anos) 24,66 ± 2,79

  

Sexo  

Feminino 83 (63,4)

Masculino 48 (36,6)

  

Fase  

9ª 34 (26,0)

10ª 34 (26,0)

11ª 32 (24,4)

12ª 31 (23,6)

  

Contato prévio com Cuidado Paliativo  

Não 36 (27,5)

Sim, no curso 74 (56,5)

Sim, fora do curso 21 (16,0)
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A amostra foi composta por 131 participantes, cursan-
do os dois anos de internato do curso de Medicina (9ª, 10ª, 
11ª e 12ª fase), sendo 63,4% do sexo feminino e 36,6% do 
sexo masculino, com idade média de 24,66 anos (Tabela 1).

Quando questionados sobre contato prévio com Cui-
dados Paliativos, 72,5% referiram que tiveram, dentro ou 
fora do curso, e 27,5% afirmaram não ter nenhum tipo de 
contato com o assunto, 98,5% também declararam saber o 
que são CP, total ou parcialmente.

Na análise geral, 44,3% discordaram, total ou parcialmen-
te, da afirmação de que o CP é reservado a pacientes termi-
nais. Como indicado na Tabela 2, analisando por fase, 55,9% 
dos discentes da 9ª fase e 47,1% da 10ª fase discordam da 
afirmação. Já na 12ª fase, 54,8% concordaram com a frase.

Sobre Diretivas Antecipadas de Vontade, 43,8% res-
ponderam não saber o que são. 

Nas questões que discorrem sobre a sedação paliativa abre-
viar a vida do paciente, do uso de morfina/opiodes ser reser-
vado a estados graves, da permanência de pacientes terminais 
em UTI e sobre a manutenção de tratamentos curativos em 

prognósticos terminais, uma média de 79,92% dos estudantes 
discorda parcial ou totalmente das afirmações.

No que se refere a dar a notícia da morte aos familiares 
do paciente, 77,2% discordam, total ou parcialmente, que 
seria melhor outra pessoa a comunicar o óbito. 

A respeito da abordagem sobre CP durante a gradua-
ção, todos os tópicos oferecidos foram considerados de 
importância, conforme Tabela 3, sendo a avaliação e ma-
nejo da dor o assunto mais selecionado (95,4%).

 
DISCUSSÃO

Apesar de 98,5% afirmarem saber o que são Cuidados 
Paliativos, em nosso estudo 15,3% dos alunos concorda-
ram com a afirmação de que os Cuidados Paliativos são 
reservados a pacientes terminais. Porém, sabe-se que deve 
ser indicado a partir do diagnóstico de qualquer doença 
que ameace a vida, seja a curto ou a longo prazo (3). Esse 
conceito errôneo e conflitante pode refletir a ausência do 

Tabela 2. Opinião de estudantes do internato do curso de Medicina de uma universidade do extremo sul de Santa Catarina sobre a indicação de 
Cuidados Paliativos, no ano de 2019.

Fase
n (%)

Total
CT CP NC e ND DP DT

9ª 1 (2,9) 11 (32,4) 3 (8,8) 12 (35,3) 7 (20,6) 34 

10ª 6 (17,6) 9 (26,5) 3 (8,8) 5 (14,7) 11 (32,4) 34 

11ª 5 (15,6) 12 (37,5) 4 (12,5) 4 (12,5) 7 (21,9) 32 

12ª 8 (25,8) 9 (29,0) 2 (6,5) 6 (19,4) 6 (19,4) 31

Total 20 (15,3) 41 (31,3) 12 (9,2) 27 (20,6) 31 (23,7) 131 

CT - Concordo totalmente. CP - Concordo parcialmente. NC e ND - Não concordo e nem discordo. DP - Discordo parcialmente. DT - Discordo totalmente.
Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

Importância de alguns tópicos em cuidados paliativos que fossem abordados durante a graduação
n (%)
n=131

Sim Não
Não, nenhum 3 (2,3) 128 (97,7)

Avaliação e manejo da dor no paciente 125 (95,4) 6 (4,6)

Avaliação e manejo de delirium 99 (75,6) 32 (24,4)

Avaliação e manejo de dispneia no paciente 103 (78,6) 28 (21,4)

Avaliação e manejo de náusea/vômito e constipação 95 (72,5) 36 (27,5)

Habilidades para comunicação 113 (86,3) 18 (13,7)

Ética no fim de vida: diretivas antecipadas, retirada de tratamento 108 (82,4) 23 (17,6)

Uso da hidratação IV e de alimentação não oral 96 (73,3) 35 (26,7)

Determinação de teto terapêutico/ limitação terapêutica 103 (78,6) 28 (21,4)

Tabela 3. Importância inferida sobre o ensino de Cuidados Paliativos por estudantes do internato do curso de Medicina de uma universidade do 
extremo sul de Santa Catarina no ano de 2019.

Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 
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conteúdo na grade curricular, assim como ocorre na maior 
parte dos cursos de graduação em Medicina do país (5).

Quando questionados sobre Diretivas Antecipadas de 
Vontade (DAV) – conjunto de decisões do paciente sobre 
que tipos de cuidados aceitará ou não receber (9) –, apenas 
38,2% disseram saber o que são. Assim como em outra 
pesquisa, em que 62% alunos de Medicina não sabiam do 
que se tratavam as DAV (10). Esses resultados acabam por 
refletir posteriormente na escassa oferta e utilização deste 
recurso importante para a preservação da autonomia e dig-
nidade do paciente.

Sobre condutas a serem tomadas em pacientes em CP, 
houve uma percepção majoritariamente correta sobre a se-
dação paliativa não abreviar o tempo de vida, a indicação 
do uso de opioides, da suspensão de tratamento com obje-
tivos curativos e da não permanência em unidade de tera-
pia intensiva. No entanto, quando questionados sobre ma-
nutenção de alimentação regrada, mesmo que por sondas 
ou vias parenterais, as respostas se dividiram entre os que 
concordavam (42,7%) e os que discordavam da conduta 
(44,2%). Esses dados podem indicar que, apesar de não ser 
uma matéria curricular, alguns aspectos do CP acabam por 
serem inseridos em outras cadeiras. Ainda assim, assuntos 
como a nutrição não são contemplados. A prioridade da 
oferta da dieta em pacientes de CP é oferecer conforto e 
isso deve ser preferencialmente feito por via oral, confor-
me aceitação do paciente (11,12), sendo a nutrição paren-
teral considerada medida fútil para tais fins, pois não bene-
ficia o estado nutricional e a sobrevida, além de adicionar 
riscos de alterações metabólicas e infecções (13).

Dos participantes da pesquisa, apenas 2,3% não mos-
traram interesse na abordagem do CP durante a graduação. 
Já em um estudo com coordenadores de cursos de Medi-
cina, apesar de ser considerado de importância a inserção 
do conteúdo na instituição, os mesmos acreditavam que o 
interesse por parte dos acadêmicos não era grande (14). A 
discordância entre esses resultados pode mostrar uma per-
cepção errada dos interesses dos alunos e contribuir para a 
ausência do CP no currículo médico.

Algumas limitações devem ser consideradas no presen-
te estudo. Primeiramente, a amostra se refere a apenas uma 
universidade de Medicina. Os estudantes encontram-se em 
diferentes fases, com diferentes experiências acadêmicas e 
extracurriculares. Também se deve levar em conta a exten-
são da pesquisa para outros cursos da saúde, visto que o 
Cuidado Paliativo exige uma atenção multidisciplinar.

 
CONCLUSÃO

Ainda que seja um conceito antigo, presente em frase 
atribuída ao pai da medicina – “curar quando possível, ali-
viar quando necessário, consolar sempre” (Hipócrates, 470 
a 360 a.C.) –, o Cuidado Paliativo atualmente tem pouco 

espaço na graduação. Assim como a ciência evolui ao lon-
go dos anos, com novos diagnósticos, novos tratamentos 
e novos prognósticos, o ensino deve se atualizar de acordo 
com as novas necessidades, a fim de formar profissionais 
capacitados para manejar as consequências do envelheci-
mento e da sobrevida de doenças crônicas.

Neste estudo, assim como em outros referenciados, 
verificou-se que, apesar do contato dos discentes com o 
Cuidado Paliativo, há pontos que ainda geram dúvidas e 
perpetuam conceitos errôneos. Também demonstrou que 
existe o interesse por parte dos alunos na abordagem de 
temas que envolvem o CP. Dessa forma, seria de grande 
valia, tanto para os estudantes, quanto para os futuros pa-
cientes, considerar a inserção do tema na grade curricular.
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Análise do uso de inibidores da bomba de prótons nos pacientes 
internados em um hospital do sul de Santa Catarina

Alexandre Dornbusch1, Carlos Alberto Lehmkuhl Júnior2, Mayra da Rosa Martins Walczewski3

RESUMO

Introdução: Os inibidores da bomba de prótons (IBP) são um grupo de medicamentos habitualmente utilizados para suprimir a 
produção de ácidos gástricos. Esses, frequentemente, são prescritos de forma inadequada e, ainda, por períodos de tempo que ultra-
passam o uso preconizado. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo analisar a adequação do uso de IBP no Hospital e Mater-
nidade Socimed, em Tubarão, Santa Catarina. Métodos: A coleta de dados ocorreu através de prontuários eletrônicos, utilizando-se 
de um questionário elaborado pelos autores. Foram avaliados dados de 240 indivíduos, sendo que todos tiveram a prescrição médica 
de Pantoprazol durante a hospitalização. Resultados: A maioria dos pacientes era do sexo masculino. Observou-se que o uso da 
medicação foi adequado em 88,3% das prescrições. Entre os motivos de internação, os mais frequentes estiveram relacionados à 
especialidade de Ortopedia e Traumatologia. Os principais motivos que justificaram o emprego de IBP durante a internação foram o 
uso de Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINES) e de Corticoides. A via de administração mais encontrada foi a oral. Conclusão: 
Apesar de prevalências não tão altas, conclui-se que os IBPs são extensamente prescritos para pacientes enfermos e, muitas vezes, 
sem a devida indicação. 

UNITERMOS: Inibidores da Bomba de Prótons, Prescrição inapropriada, Profilaxia 

ABSTRACT

Introduction: Proton pump inhibitors (PPIs) are a group of  drugs commonly used to suppress gastric acid production. These are often prescribed inap-
propriately and for periods that exceed the recommended use. Objective: This study aimed to analyze the adequacy of  the use of  PPIs at the Socimed 
Hospital and Maternity in Tubarão, Santa Catarina. Methods: Data collection occurred through electronic medical records, using a questionnaire prepared 
by the authors. Evaluation of  data from 240 individuals, and all had a medical prescription for Pantoprazole during hospitalization. Results: The majority 
of  patients were male. Medication use was adequate in 88.3% of  the cases. Among the reasons for hospitalization, the most frequent was the specialty of  
Orthopedics and Traumatology. The main reasons that justified the use of  PPIs during hospitalization were the usage of  non-steroidal anti-inflammatories 
(NSAIDs) and corticoids. The most common route of  administration was oral. Conclusion: Despite the not-so-high prevalence, we conclude that PPIs 
are widely prescribed to sick patients and often without proper indication.

KEYWORDS: Proton pump inhibitors; inappropriate prescription; prophylaxis

Analysis of  the use of  proton pump inhibitors in patients in a hospital  
in the south of  Santa Catarina
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INTRODUÇÃO

Os inibidores da bomba de prótons (IBP) são um 
grupo de medicamentos habitualmente utilizados para 
suprimir a produção de ácidos gástricos (1). Esses fár-
macos atuam na inibição da enzima H+-K+-ATPase, 
localizada nas células parietais da mucosa gástrica (2). 
Entre os principais representantes dessa classe, desta-
cam-se: Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Esome-
prazol e Rabeprazol (3,4).

Justifica-se a preferência do uso dos Inibidores da 
bomba de prótons (IBP), em detrimento aos demais me-
dicamentos para redução da acidez estomacal, pelo fato de 
apresentarem maior eficácia e segurança (4).

São estimados gastos anuais em torno de US$ 14 bi-
lhões nos Estados Unidos com o uso de IBPs (3), sendo a 
sexta maior classe de medicamentos utilizadas no país (5).

Esses medicamentos são frequentemente prescritos de 
forma inadequada e, ainda, por períodos de tempo que ul-
trapassam o uso preconizado (1).  Muitas vezes, o uso dos 
IBPs acaba sendo continuado após a alta hospitalar (6). 
Calcula-se que pelo menos metade desses pacientes per-
maneceram utilizando a medicação durante 3 a 6 meses, 
mesmo na ausência de indicação clínica (3). Apesar de ser 
uma classe de fármacos considerada segura, são inúmeros 
os seus efeitos adversos, sendo relacionados, principalmen-
te, ao mau uso da droga.

Os efeitos colaterais mais conhecidos dos IBPs são 
cefaleia, dores abdominais, diarreia, náuseas e vômitos. 
Também, sabe-se que esses fármacos podem ser res-
ponsáveis pelo aumento do risco de infecções por Clos-
tridium difficile, aumento do risco de pneumonias hospi-
talares, bem como podem interferir na ação de outras 
classes de medicamentos (7).

No Brasil, o Uso Racional de Medicamentos foi descri-
to pela Política Nacional de Medicamentos como o meio 
pelo qual se visa alcançar a prescrição apropriada, disponi-
bilidade oportuna, dispensação adequada e consumo em 
doses, intervalos e períodos de tempo indicados de medi-
camentos eficazes, seguros e de qualidade (8).

Na prática clínica, os fármacos que estão frequente-
mente associados a uma prescrição exagerada, além dos 
IBPs, são os antibióticos e os corticoides (3). Os gastos ex-
cessivos dos serviços de saúde têm explicado a elaboração 
de vários estudos e planos de ação, a fim de impulsionar o 
uso racional de medicamentos (1).

A prescrição adequada dos medicamentos, além de 
possibilitar um melhor uso dos recursos médicos, pro-
porciona uma terapia eficaz e auxilia na redução da 
ocorrência dos efeitos adversos relacionados ao uso ina-
propriado dos IBPs, especialmente quanto ao seu uso 
profilático, tornando evidente a importância de se fazer 
estudos acerca do tema. Sendo assim, o presente estudo 
teve como objetivo analisar a adequação do uso de Ini-
bidores de bomba de prótons no Hospital e Maternida-
de Socimed, em Tubarão/SC.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo retrospectivo, com delinea-
mento transversal. A amostra foi composta por 1060 pron-
tuários de pacientes atendidos no Hospital e Maternidade 
Socimed, no munícipio de Tubarão, na região sul de Santa 
Catarina, no período de junho a agosto de 2018.

 Foram incluídos no presente estudo aqueles maiores 
de 18 anos que tiveram a prescrição médica de IBP durante 
a hospitalização. Foram excluídos os pacientes da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), visto que quase a totalidade 
dos pacientes possuía a indicação do uso da medicação, da 
Pediatria e da Maternidade, bem como aqueles que tiveram 
a prescrição de Bloqueadores H2. Dessa maneira, a amos-
tra final foi de 240 prontuários.

A coleta ocorreu através de prontuários eletrônicos 
no sistema TASY Philips, utilizando-se de um questio-
nário elaborado pelos autores, composto por dados re-
lacionados às características dos pacientes e por dados 
sobre a internação.

Os fatores analisados para caracterizar a adequação do 
uso de IBP foram baseados em guidelines do American Col-
lege of  Gastroenterology (9), que discorre sobre a profilaxia de 
doença ulcerosa péptica (DUP), e do American Journal of  
Health-System Pharmacy (10), o qual aborda sobre a profilaxia 
de úlceras de estresse.

O IBP presente no estudo é o Pantoprazol, pelo fato de 
ser o medicamento padronizado pela instituição em que o 
estudo foi realizado.

Os dados foram digitalizados no programa Microsoft 
Office Excel e analisados no software PSPP 1.0.1. As va-
riáveis qualitativas foram descritas por meio de frequência 
absoluta e percentual. As diferenças nas proporções foram 
testadas pelo teste de Qui-quadrado (X 2) e diferenças de 
médias pelo teste t de Student, ou equivalentes não pa-
ramétricos, conforme adequação dos dados, sendo que o 
nível de significância estatística adotada foi de 5%.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Unisul (CEP - Unisul), em março de 2019, sob 
o parecer de nº 3.200.319, estando de acordo com as 
premissas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacio-
nal de Saúde.

RESULTADOS
 
O presente estudo avaliou dados de 240 pacientes atendi-

dos no Hospital e Maternidade Socimed, em Tubarão, sendo 
que todos tiveram a prescrição médica de Pantoprazol durante 
a hospitalização. Os homens representaram 55,8% da amostra 
(n=134), enquanto as mulheres, 44,2% (n=106). A média de 
idade foi de 54,8 anos, com um desvio-padrão de +- 19,8. A 
faixa etária da amostra variou entre 18 e 99 anos. 

O motivo de internação mais encontrado foi relaciona-
do à Ortopedia e Traumatologia, correspondendo a 27,9% 
dos casos (n=67). 
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O uso dos IBPs foi considerado adequado em 88,3% 
das prescrições médicas (n=212), sendo, portanto, inade-
quado em 28 delas (11,7%).

A principal razão para o emprego da medicação com o ob-
jetivo de prevenir a ocorrência de DUP foi o uso de AINES 
durante a internação, em que 115 prontuários preencheram 

esse quesito. Já em relação à profilaxia de úlceras de estresse, a 
justificativa de maior prevalência encontrada foi o uso isolado 
de corticoides, surgindo em 39 prontuários analisados.

A variável “Outra” corresponde às justificativas não englo-
badas pelos guidelines utilizados como referência para o estudo. 
Não houve prontuários que preenchiam como o porquê da 
hospitalização, a presença de acidose respiratória grave, lesão 
cerebral/medula espinhal e queimaduras graves. 

A via de administração mais utilizada foi a oral, sen-
do encontrada em 179 pacientes (74,6%). Enquanto isso, a 
via endovenosa foi escolha em 49 deles (20,4%). Também 
houve aqueles que receberam a medicação por ambas as 
vias durante a internação, correspondendo a apenas 12 ca-
sos (5,0%).

Do total descrito, 78 pacientes (32,5%) receberam a 
medicação sob a dose de 20mg. Os demais fizeram o uso 
de 40mg de Pantoprazol. Não houve pacientes submetidos 
a doses distintas às citadas.

A média de duração do uso do IBP foi de 3,8 dias na-
queles que receberam a medicação por via oral, isolada-
mente. Já os que receberam apenas por via endovenosa 
apresentaram como média 3,1 dias de uso. Aqueles que 
utilizaram o Pantoprazol tanto oral, quanto endovenoso 
fizeram seu uso, em média, por 7,3 dias. 

A duração da internação foi discretamente superior nos 
pacientes que receberam o medicamento por via oral, iso-
ladamente, apresentando uma média de 4,1 dias. Enquanto 

Tabela 1 - Motivos de internação dos pacientes internados no Hospital 
e Maternidade Socimed, em Tubarão/SC, no período de junho a 
agosto de 2018.

Motivo da internação %
Ortopedia 27,9

Pneumologia 14,2

Cirurgia geral 12,5

Gastroenterologia 9,2

Urologia 8,75

Infectologia 8,3

Cardiologia 7,5

Cirurgia plástica 3,75

Nefrologia 2,9

Ginecologia 1,7

Outros 3,3

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Tabela 2 - Justificativa do uso de IBPs nos pacientes internados no 
Hospital e Maternidade Socimed, em Tubarão/SC, no período de junho 
a agosto de 2018.

Justificativa do uso de IBP N
História prévia de DUP complicada 5

Idade > 65 anos 82

Uso de AINES* 115

História prévia de DUP não complicada 12
Uso de AAS**, corticoide ou anticoagulante 
concomitante 53

Ventilação mecânica > 48 horas 5

Acidose respiratória grave 0

Coagulopatia 4

Insuficiência renal 17
Hipoperfusão (sepse, choque, disfunção de 
órgão) 10

Uso de corticoides 39

Lesão cerebral/medula espinhal 0

Queimaduras graves (>35% superfície corporal) 0

Outra 28

Fonte: Dados da pesquisa (2019)
* Anti-inflamatórios não esteroidais
** Ácido acetilsalicílico

Via de administração Duração da internação (dias) p
Oral 4,06 0,873

Endovenosa 3,96 0,868

Oral 4,06 <0,001

Ambas 8,17 0,008

Endovenosa 3,96 0,001

Ambas 8,17 0,008

Tabela 3 - Comparação entre via de administração de IBP com o tempo 
de internação nos pacientes internados no Hospital e Maternidade 
Socimed, em Tubarão/SC, no período de junho a agosto de 2018.

Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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isso, os que fizeram uso por via endovenosa exclusivamen-
te permaneceram hospitalizados, em média, por 4,0 dias. 
Quando comparadas, não houve significância estatística 
entre a diferença. Nos indivíduos que utilizaram os IBPs 
por ambas as vias possíveis, houve maior tempo de per-
manência hospitalar. A duração média da hospitalização 
encontrada nesse grupo foi de 8,2 dias.

DISCUSSÃO

Os IBPs são prescritos para os pacientes hospitalizados 
com a finalidade de prevenir a ocorrência de sangramentos 
do trato gastrointestinal superior. Algumas das indicações 
incluem pacientes: em uso de AINES; submetidos à venti-
lação mecânica por mais de 48 horas; portadores de coagu-
lopatia ou em anticoagulação terapêutica; com insuficiência 
renal ou hepática; politraumatizados; grandes queimados; 
entre outros (7,11,12).

O guideline do American College of  Gastroenterology discorre 
sobre o uso dos IBPs para profilaxia de Doença Ulcerosa 
Péptica (DUP). O uso de IBPs para essa finalidade estaria 
indicado para pacientes com risco elevado e moderado. O 
risco elevado compreende pacientes com história de ulce-
ra péptica complicada e múltiplos fatores de risco (>2), e 
o risco moderado são os pacientes que apresentam 1 a 2 
fatores de risco. Entre eles, destacam-se: idade > 65 anos; 
dose elevada de AINES; história prévia de DUP não com-
plicada; tratamento com AAS, corticoide ou anticoagulante 
concomitante (9). Já o guideline do American Health of  System 
Pharmacy aborda o uso de IBP para evitar a ocorrência de 
úlceras de estresse. As indicações consideradas aceitáveis 
nesse caso são: presença de coagulopatia; uso de corticoi-
des; insuficiência renal; estados de hipoperfusão (sepse e 
choque); lesões cerebrais/medula espinhal; queimaduras 
graves (> 35% da superfície corpórea), ventilação mecâ-
nica por mais de 48 horas, acidose respiratória grave (10).

No nosso estudo, a totalidade dos pacientes admitidos 
no hospital fez uso de Pantoprazol. Em parte destes doen-
tes (11,7%), o emprego da medicação fora desnecessário. 
M.H Yap et al (13)  obtiveram resultados semelhantes. Eles 
encontraram um uso inapropriado de IBP em 15,2% das 
prescrições. De maneira similar, Lodato et al (14) lideraram 
um estudo na Itália onde 26,0% das prescrições não ti-
nham indicação formal do uso da medicação. Em contras-
te, Ribeiro et al (1) conduziram um estudo em um hospital 
de Portugal, onde foi analisada a prescrição médica de 186 
pacientes, em que se observou um uso indevido da medi-
cação em 39,8% dos casos. Uma divergência ainda maior 
foi encontrada em um estudo realizado na Alemanha, por 
Ahrens et al (6), no qual foi relatado um índice de prescrição 
inadequada em 54,5% dos pacientes.

Em relação às indicações da prescrição de IBP, a justifi-
cativa mais encontrada em nosso estudo foi a profilaxia de 
Doença Ulcerosa Péptica (DUP) naqueles que faziam uso 
de AINES. Pôde-se observar que este dado está de acordo 

com outras análises já realizadas. Um estudo irlandês, con-
duzido por Ali et al (15), contemplou, como justificativa 
do uso de IBP, o uso de AINES em 68,4% dos pacientes. 
Dessa mesma forma, Ahrens et al (6) depararam-se com essa 
mesma indicação em 40,4% dos casos.

Ying et al (16) fizeram uma análise do uso de IBP em 
diversos hospitais na China. Nesse caso, a via de adminis-
tração mais utilizada foi a oral (90,4%). Enquanto isso, a 
via endovenosa correspondeu a 9,6% dos casos. De modo 
semelhante, em nosso estudo, os valores encontrados fo-
ram de 74,6% e 20,4%, respectivamente.

O presente estudo possui certas limitações. A principal 
delas diz respeito à definição de prescrição adequada de 
IBP. Enquanto algumas análises, incluindo a nossa, tiveram 
como base guidelines do American College of  Gastroenterology 
e do American Health of  System Pharmacy, outras se guiaram 
por diretrizes do Food and Drug Administration (FDA) e do 
The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 
Além disso, abordamos a indicação do uso profilático da 
medicação, não havendo incluído o seu uso terapêutico. 
Não obstante, o estudo limita-se ao conceito de adequa-
ção quanto à indicação propriamente dita, não levando em 
consideração possíveis erros nas doses ou na via de admi-
nistração.

Conclui-se que os IBPs são extensamente prescritos 
para pacientes enfermos e, muitas vezes, sem a devida indi-
cação. Apesar da menor prevalência de prescrição inapro-
priada encontrada em nosso estudo, em comparação com 
a literatura, ainda assim existe um significativo equívoco 
quanto à prescrição dos IBPs. Portanto, faz-se necessária a 
padronização sobre as indicações do uso dos IBPs através 
da adoção de instrumentos validados para melhor emprego 
do medicamento.
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Mapeamento dos pólipos colônicos identificados nas colonoscopias do 
Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Geral de Caxias do Sul
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RESUMO

Introdução: No Brasil, o câncer colorretal (CCR) é a terceira neoplasia mais prevalente em homens e a segunda em mulheres. Co-
nhecer a história natural do CCR favorece a realização de rastreamento através da colonoscopia, já que a sobrevida dos pacientes está 
diretamente ligada ao estágio de detecção da doença. Estudos comprovam que a colonoscopia preventiva influencia na redução da 
morbimortalidade do CCR. No entanto, esses resultados são dependentes da qualidade do exame em detectar pólipos. O objetivo do 
presente estudo é mapear os pólipos identificados em exames colonoscópicos. Métodos: Estudo descritivo observacional com dados 
do prontuário dos pacientes submetidos à colonoscopia no Serviço de Endoscopia do Hospital Geral de Caxias do Sul entre 2013 e 
2018. A análise estatística foi feita por meio da análise das frequências no software SPSS. Resultados: Foram analisadas 2418 colo-
noscopias, sendo 1929 incluídas no estudo (1086 mulheres e 843 homens). A idade média foi de 61,29 anos. O preparo intestinal foi 
classificado como bom em 55,9% dos exames. 799 pólipos foram retirados, com maior média de tamanho evidenciada no sigmoide 
(9,8mm). Adenomas foram as lesões mais verificadas, e 7,8% dos pólipos eram adenocarcinomas. Conclusão: Há uma predominân-
cia de pólipos na região do reto e do tipo adenoma nesta amostra de pacientes de Caxias do Sul. 

UNITERMOS: Neoplasias colorretais, Pólipos intestinais, Pólipos adenomatosos, Colonoscopia, Programas de rastreamento

ABSTRACT

Introduction: In Brazil, colorectal cancer (CRC) is the third most prevalent neoplasm in men and the second in women. Knowing the natural history of  
CRC favors screening through colonoscopy since patient survival has a direct correlation to the disease’s detection stage. Studies prove that preventive colo-
noscopy influences the reduction of  morbidity and mortality of  CRC. However, these results depend on the quality of  the test to detect polyps. The present 
study aims to map polyps identified in colonoscopic examinations. Methods: Observational descriptive study with data from the medical records of  patients 
undergoing colonoscopy at the Endoscopy Service of  the Hospital Geral of  Caxias do Sul between 2013 and 2018. Statistical analysis was performed using 
frequency analysis in SPSS software. Results: In total, 2418 colonoscopies underwent investigation, and of  those, 1929 cases remained in the study (1086 

Mapping of  colonic polyps identified in colonoscopies of  the service of  digestive endoscopy  
of  Hospital Geral from Caxias do Sul
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INTRODUÇÃO 
 
Globalmente, o câncer colorretal (CCR) é o terceiro cân-

cer mais diagnosticado em homens e o segundo em mulheres, 
com 1,8 milhão de novos casos e quase 861.000 mortes em 
2018, de acordo com o banco de dados GLOBOCAN da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) (1). As taxas são subs-
tancialmente mais altas nos homens do que nas mulheres. No 
Brasil, conforme dados do INCA/2016, esta patologia tam-
bém é a segunda neoplasia mais comum em mulheres, com 
17.620 casos estimados e a terceira mais comum em homens, 
com 16.660 novos casos, o que corresponde a um risco esti-
mado de 16,84 casos novos a cada 100 mil homens e 17,10 
para cada 100 mil mulheres no mundo (2). Assim sendo, a 
OMS recomenda iniciar o rastreio para o CCR a partir dos 50 
anos de idade em pacientes com baixo risco de desenvolver 
CCR e, atualmente, em pacientes com risco intermediário, a 
partir dos 45 anos (3). O CCR é, talvez, a neoplasia mais curá-
vel caso seja detectado precocemente, e a de mais fácil preven-
ção se as lesões precursoras forem corretamente identificadas 
e removidas (4). Devem ser realizados exames de controle 
conforme o número, tamanho e tipo histológico dos pólipos 
removidos na primeira colonoscopia (5,6). 

A história natural do CCR propicia condições ideais 
à sua detecção precoce, uma vez que sua maioria evolui 
a partir de lesões benignas. Isso favorece a realização de 
programas para rastreamento da patologia, sendo a colo-
noscopia indicada na prevenção do CCR. Entre os diversos 
métodos de rastreio disponíveis, a colonoscopia é o único 
que apresenta potencial diagnóstico e terapêutico, identi-
ficando e removendo lesões potencialmente malignas (7). 

Sobre a qualidade da colonoscopia, devem ser avalia-
dos diferentes aspectos, desde a indicação e orientações 
para o preparo do exame até o controle de complicações 
durante/pós-procedimento. Sobre os apontadores de 
qualidade intraprocedimento, destaca-se a taxa de detec-
ção de adenomas, considerada importante indicador de 
qualidade da colonoscopia, tendo em vista que a maioria 
dos CCR surge de pólipos adenomatosos (8). Uma mino-
ria das lesões neoplásicas do trato gastrointestinal (tan-
to em indivíduos assintomáticos quanto sintomáticos) é 
de não polipoides e relativamente planas ou deprimidas. 
Nesses casos, as alterações da mucosa podem ser mais 
difíceis de serem visualizadas. Porém, mais uma vez, a co-
lonoscopia possui sensibilidade superior aos demais exa-
mes de imagem para diagnóstico (1).

O preparo intestinal é avaliado conforme a visualiza-

ção da mucosa intestinal e identificação de pólipos após 
os resíduos fecais serem aspirados, sendo o mau preparo 
intestinal o maior impedidor da realização de um exame 
efetivo, observando-se um aumento substancial no cus-
to de saúde pública devido ao preparo intestinal inade-
quado (9). Já a intubação ileal consiste na passagem do 
colonoscópio até a visualização da válvula ileocecal, pos-
sibilitando a identificação do orifício apendicular e a con-
vergência das tênias, considerando-se, assim, um exame 
realizado de forma completa. O cólon proximal é uma 
região que apresenta maior predisposição de neoplasias, 
por isso, baixos índices de intubação cecal estão associa-
dos a maiores índices de cânceres de intervalo.

Assim sendo, através deste trabalho, visamos analisar as 
colonoscopias efetuadas durante o período de janeiro de 
2013 e dezembro de 2018 no Serviço de Gastroenterolo-
gia do Hospital Geral de Caxias do Sul, descrevendo seus 
achados e, também, mapeando e caracterizando os pólipos 
intestinais encontrados. 

 
MÉTODOS

O presente trabalho é um estudo descritivo observa-
cional realizado através da análise do prontuário eletrô-
nico dos pacientes que fizeram colonoscopia no período 
de janeiro de 2013 até dezembro de 2018 no Serviço de 
Gastroenterologia do Hospital Geral de Caxias do Sul. O 
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa do Hospital Pompéia – CAAE 86209018.3.0000.5331, 
consubstanciado através do número de Parecer: 3.570.879 
e pelo Conselho Científico e Editorial do Hospital Geral. 
Posteriormente, as informações foram coletadas através 
do sistema informatizado de dados clínicos do Sistema de 
Gestão em Saúde – Tasy, versão 3.01.1713 – build 4 e ta-
beladas pelos autores deste trabalho a partir de uma busca 
ativa da relação de pacientes submetidos ao procedimento 
colonoscópico no período referido. 

Foram incluídos no estudo todos os pacientes que fi-
zeram colonoscopia durante os 5 anos abrangidos pelo 
estudo. Foram excluídos os pacientes cujos dados no siste-
ma não preenchiam de forma completa as variáveis ques-
tionáveis. Para os pacientes que realizaram mais de uma 
colonoscopia entre os anos de 2013 e 2018, considerou-se 
apenas o primeiro exame feito, excluindo-se os demais. 

Os dados coletados incluíram: idade, sexo, preparo in-
testinal conforme Escala de Boston, descrição se o exame 
foi realizado de forma completa ou não, além de demais 

women and 843 men). The mean age was 61.29 years. Bowel preparation was rated as good in 55.9% of  the exams. A total of  799 polyps were removed, 
with the largest mean size in the sigmoid (9.8 mm). Adenomas were the most common lesions, and 7.8% of  polyps were adenocarcinoma. Conclusion: 
There is a predominance of  polyps in the rectal region and the adenoma type in this sample of  patients from Caxias do Sul.

KEYWORDS: Colorectal neoplasm; intestinal polyps; adenomatous polyps; colonoscopy; mass screening.
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achados da colonoscopia, como ulcerações, ressecções 
intestinais prévias, presença de doença diverticular, a pre-
sença ou não de lesões polipoides descrevendo suas ca-
racterísticas e o resultado do anatomopatológico.  

As informações obtidas foram armazenadas em banco 
de dados utilizando-se o software Microsoft Offi ce Excel e 
posteriormente processadas e analisadas empregando-se o 
programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) v. 22.0. 
Foram analisadas as frequências das variáveis coletadas. As va-
riáveis quantitativas foram apresentadas na forma de média 
e desvio -padrão. As variáveis qualitativas (categóricas) foram 
descritas através de números absolutos e porcentagens.

RESULTADOS
Nesse período, foram realizadas 2418 colonoscopias, 

sendo excluídos do estudo 139 exames devido a dados 
incompletos no sistema informatizado. Entre os exames 
restantes, foram ainda selecionados os pacientes que ha-
viam feito mais de uma colonoscopia durante os 5 anos 
de análise do estudo, considerando-se apenas a primeira 
colonoscopia realizada neste período, excluindo as demais, 
sendo assim excluídas 350 colonoscopias de indivíduos 
duplicados. Desse modo, a amostra fi nal foi composta de 
1929 colonoscopias (Figura 1).   

Conforme descrito na Tabela 1, destes 1929 exames, 
1086 foram realizados em indivíduos do sexo feminino 
(correspondendo a 56,3% do número total de exames), 
enquanto 843 (43,7%) colonoscopias foram feitas em ho-
mens. Tratando-se da idade, a idade mínima na qual fora 
realizado exame foi de 7 anos, sendo a idade máxima 98 
anos. De acordo com a análise, verifi cou-se uma média de 
idade mediana de 62 anos.

Levando-se em consideração o preparo intestinal, clas-
sifi cado conforme Escala de Boston (Figura 2) em valores 
de 0 (preparo totalmente inadequado) até 9 (bom prepa-
ro), foram classifi cadas como preparo intestinal ruim 351 
(18,2%) dos exames realizados, enquanto 500 (25,9%) 
exames foram considerados como preparo regular, e 1078 
colonoscopias (55,9%) foram classifi cadas como bom pre-
paro intestinal. Sobre a realização de exame completo, evi-
denciou-se que 370 (19,2%) colonoscopias foram incom-
pletas devido a diferentes razões, sendo a principal delas a 
necessidade de interrupção do exame devido ao preparo 
intestinal inadequado (Tabela 2).

Sobre a existência de lesões ulceradas nas colonosco-
pias feitas, evidenciou-se que 110 (5,7%) dos 1929 exames 
apresentavam este tipo de alteração, sendo que destas 110 
úlceras visualizadas, 29 apresentaram no anatomopatológi-
co características de neoplasia. Constatou-se ainda que, dos 
exames analisados, 146 (7,5%) apresentavam algum tipo de 
manipulação cirúrgica intestinal, sendo esta devido à neo-
plasia em 116 (79,4%) dos 146 cólons modifi cados. 

TABELA 1. Descrição da amostra e dos achados aos exames 
colonoscópicos

Variáveis n (%)

SEXO
    Feminino
    Masculino

1086 (56,3%)
843 (43,7%)

IDADE
    1-10 anos
    11-20 anos
    21-30 anos
    31-40 anos
    41-50 anos
    51-60 anos
    61-70 anos
    71-80 anos
    81-90 anos
    91-100 anos
ESCALA DE BOSTON
    Mau preparo (0-3) 
    Preparo regular (4-6)
    Bom preparo (7-9)
 EXAME COMPLETO
    Não
    Sem intubação
    Com intubação cecal
 PRESENÇA DE PÓLIPOS
    Não
    Sim
PRESENÇA DE ÚLCERA
    Não
    Sim
RESSECÇÃO INTESTINAL 
    Não
    Sim
DIVERTICULOSE
    Não    
    Cólon direito
    Cólon esquerdo
    Pandiverticulose

10 (0,5%)
28 (1,4%)
30 (1,5%)
80 (4,1%)

199 (10,3%)
498 (25,9%)
576 (29,9%)
370 (19,2%)
123 (6,4%)
15 (0,8%)

351 (18,2%)
500 (26%)

1078 (55,8%)

370 (19,2%)
101 (5,2%)

1458 (75,6%)

1331 (69%)
598 (31%)

1819 (94,3%)
110 (5,7%)

1783 (92,4%)
146 (7,6%)

1476 (76,5%)
25 (1,3%)

300 (15,6%)
128 (6,6%)

Figura 1 - Fluxograma dos pacientes selecionados para o estudo
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Tratando-se ainda de doença diverticular, 453 (23,5%) 
colonoscopias mostraram presença de divertículos em di-
ferentes locais do intestino – 5,52% dos pacientes acome-
tidos com doença diverticular, esta se localizava em cólon 
direito, 66,23% em cólon esquerdo e em 28,26% dos casos, 

a doença foi classificada como pandiverticular. 
Em 598 exames (31%), pelo menos um pólipo foi detecta-

do. Ao todo, 799 pólipos foram retirados, sendo 139 no cólon 
ascendente, 163 em cólon transverso, 108 em cólon descen-
dente, 186 em sigmoide e 203 no reto, com tamanho médio de 
7,4 mm em cólon ascendente, 6,7 mm em cólon transverso, 
5,9 mm em cólon descendente, 9,8 mm em sigmoide e 7,6mm 
em reto. Levando-se em consideração os pacientes com idade 
superior a 50 anos, estima-se que a taxa de detecção de ade-
nomas no presente estudo foi de 32,93%, especificadamente 
29,72% em mulheres e 36,97% em homens. 

Por fim, o estudo anatomopatológico classificou os pó-
lipos em hiperplásicos (31,04%); adenoma com displasia de 

TABELA 4. Anatomopatológico dos pólipos identificados

CA: cólon ascendente; CT: cólon transverso; CD: cólon descendente; SIG: sigmoide, RT: reto

 CA CT CD SIG RT TOTAL

Pólipo Hiperplásico
Adenoma displasia baixo grau
Adenoma displasia alto grau
Adenoma viloso
Adenoma túbulo-viloso
Adenocarcinoma
Pólipo serrátil
Outros

38
77
2
0
5
8
5
4

44
104
3
1
1
8
1
1

21
77
1
0
2
3
2
2

55
79
3
1
19
19
4
6

90
73
1
1
7
25
3
3

248 (31,04%)
410 (51,31%)
10 (1,25%)
3 (0,37%)
34 (4,26%)
63 (7,88%)
15 (1,88%)
16 (2,00%)

TOTAL 139 163 108 186 203 799

TABELA 5. Colonoscopias incompletas devido ao mau preparo intestinal por ano

ANO COLONOSCOPIAS ANALISADAS INCOMPLETA POR PREPARO INADEQUADO
2013 412 51 (12,37%)

2014 375 37 (9,87%)

2015 372 50 (13,44%)

2016 283 40 (14,13%)

2017 215 30  (13,95%)

2018 272 35 (12,87%)

Total 1929 243 (12,59%)

TABELA 6. Lesões ulceradas

LOCALIZAÇÃO ÚLCERAS ERA NEOPLASIA?
CA 23 1

CT 9 1

CD 12 3

SIG 24 6

RT 42 18

Total 110 29

CA: cólon ascendente; CT: cólon transverso; CD: cólon descendente; SIG: sigmoide, RT: reto

TABELA 2. Colonoscopias incompletas

MOTIVO n (%)
 
Preparo intestinal inadequado
Formação de alças
Lesão obstrutiva 
Intolerância álgica
Procedimento cirúrgico prévio / estenose de 
anastomose 

 
243 (65,7%)
 56 (15,1%)
32 (8,6%)
20 (5,4%)
 
19 (5,1%)

TABELA 3. Tamanho dos pólipos identificados (em mm)

CA: cólon ascendente; CT: cólon transverso; CD: cólon descendente; SIG: sigmoide, RT: reto

 CA CT CD SIG RT

Média
Mediana
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

7,411
4,000

11,0052
2,0
80,0

6,733
4,000
7,4806

1,0
50,0

5,963
4,000
5,4193

1,0
40,0

9,881
5,000

10,3570
1,0
50,0

7,611
4,000
8,9841

1,0
50,0
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Figura 2 - Escala de Boston para classifi cação do preparo intestinal

Figura 3 - Distribuição dos pólipos conforme seguimento colônico
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baixo grau (51,31%); adenoma com displasia de alto grau 
(1,25%); adenoma viloso (0,37%); adenoma túbulo-viloso 
(4,26%); adenocarcinoma (7,88%), pólipo serrátil (1,88%) 
ou outros (2,00%), conforme a Tabela 4. Verifica-se que 
a maior quantidade de pólipos foi retirada do reto, sendo 
que a maior proporção dos pólipos adenomatosos foi en-
contrada no cólon transverso, enquanto a maior proporção 
dos adenocarcinomas foi descrita também no reto (39%).   

DISCUSSÃO

O presente estudo analisou dados demográficos da 
população selecionada entre aqueles que realizaram colo-
noscopia entre os anos de 2013 e 2018, em um serviço 
específico do sul do Brasil, descrevendo os achados macro 
e microscópicos do exame. Isso reforça a importância de 
um preparo intestinal adequado, enfatizando também os 
tipos histológicos dos pólipos identificados, assim como 
sua topografia e relação com malignidade.

A caracterização da amostra deste trabalho se apresenta de 
forma semelhante à de outro estudo feito também no Brasil, 
porém vinculado à Região Centro-Oeste, sendo ambos os estu-
dos compostos por uma predominância do sexo feminino, sen-
do a idade média no estudo da Região Centro-Oeste de 60,09 
anos, enquanto a do presente estudo foi de 61,29 anos (10). 

Considera-se que um bom preparo intestinal seja marca-
dor de qualidade da colonoscopia (11). É sabido que pacientes 
com mau preparo e que estão realizando exame para rastreio 
de CCR acabam tendo que repetir a colonoscopia mais preco-
cemente, acarretando um custo maior para a saúde pública. É 
recomendado que a porcentagem de pacientes que necessitem 
repetir o exame dentro de um ano devido ao preparo intesti-
nal irregular seja menor que 15%. Assim sendo, verifica-se que 
em nosso estudo, anualmente, o percentual de colonoscopias 
incompletas em virtude do mau preparo intestinal foi menor 
que 15%, conforme o preconizado (Tabela 5). Seguindo as 
recomendações das Diretrizes Americanas, quando a remar-
cação for >15%, há necessidade de revisão dos protocolos 
de preparo intestinal, desde as orientações ao paciente até as 
medicações e quantidade de dias em uso (11-13). Sabe-se que, 
a partir de uma colonoscopia com preparo intestinal irregular, 
a chance de um adenoma não ser visualizado aumenta subs-
tancialmente. Por isso, preconiza-se que a limpeza dos cólons 
seja eficaz a ponto de permitir que sejam identificados pólipos 
de pelo menos 5mm de tamanho (14).

Outro importante indicador de qualidade das colonos-
copias é o índice de intubação cecal maior que 95%, uma 
vez que existe uma alta prevalência de adenomas no cólon 
direito (10). Considera-se intubação cecal não apenas a vi-
sualização da válvula, mas sim a avaliação completa da mu-
cosa do ceco. No nosso estudo, 19,18% das colonoscopias 
foram interrompidas antes da análise do ceco, 5,23% dos 
exames descreveram a válvula cecal, porém sem afirmação 
de intubação cecal/ileal, sendo esta descrita em 75,58% 
dos exames, abaixo do índice preconizado, que visa princi-

palmente à detecção de possíveis lesões pré ou neoplásicas 
localizadas em cólon ascendente.  

Tratando-se da presença de doença diverticular, foram 
evidenciados divertículos em 453 (23,48%) das colonoscopias 
realizadas, localizando-se, em sua maioria, em cólon esquerdo, 
sendo que, destes 453 exames, 355 (78,36%) pacientes pos-
suíam mais de 60 anos, dados esses condizentes com a litera-
tura brasileira, a qual afirma que a incidência dos divertículos 
colônicos aumenta com o avançar da idade, sendo que menos 
de 2% dos pacientes com menos de 30 anos têm diverticulose, 
enquanto mais de 40 e 60% dos pacientes com 60 e 80 anos 
adquirem divertículos, respectivamente, com sua localização 
mais comum em sigmoide e cólon descendente (15).

Sabe-se que a grande maioria das neoplasias intestinais é 
de massa endoluminal que surge na mucosa e se projeta para 
o lúmen, porém lesões malignas também podem se apresen-
tar como achado colonoscópico de ulcerações (10). Em nos-
so estudo, foram relatadas 110 lesões ulceradas (presença de 
úlceras em 5,7% dos exames feitos) estando elas localizadas 
conforme descrito na Tabela 6. Das 110 ulcerações visuali-
zadas, 29 apresentaram anatomopatológico compatível com 
neoplasia, em maior número com localização no reto. 

Como já relatado previamente, a colonoscopia tornou-
-se um exame não apenas de rastreamento, mas também 
diagnóstico e, por vezes, terapêutico (16). Os adenomas 
são os precursores de cerca de 70% dos cânceres de color-
retais, correspondendo a cerca de dois terços dos pólipos 
identificados em colonoscopias, estimando-se que neo-
plasias invasivas em adenomas <5mm são extremamente 
raras, com uma prevalência de 1% em adenomas de 6 a 9 
mm de tamanho. Já os pólipos hiperplásicos usualmente 
são lesões pequenas distribuídas principalmente no cólon 
distal, assim como pólipos serráteis, que são mais comuns 
em reto e sigmoide (17). Referente a essas informações, em 
nosso estudo, conforme Tabela 4, mais de 50% dos póli-
pos retirados apresentavam anatomopatológico compatível 
com adenomas. Referente aos adenocarcinomas, 92,06% 
dessas lesões malignas apresentaram tamanho maior que 
10mm (6,35% com tamanho entre 6 e 9 mm e 1,59% com 
tamanho menor ou igual a 5mm), com sua localização em 
maior número no reto (12,70% cólon ascendente x 12,70% 
em cólon transverso x 4,76% em cólon descendente x 
30,16% em sigmoide x 39,68% em reto). 

Conforme estabelecido pela European Society of  Gastroin-
testinal Endoscopy e a American Society for Gastrointestinal En-
doscopy, a taxa de detecção de adenomas deve ser superior 
ou igual a 25% em homens/mulheres com mais de 50 anos 
(especificadamente maior ou igual a 20% para mulheres e 
30% para homens). Assim sendo, verificamos que o ADR 
em nosso serviço se encontra acima do valor preconizado, 
sendo aproximadamente de 32,93% (29,72% para mulhe-
res e 36,97% para homens) (18,19). 

Sobre as demais lesões, como mostra a Figura 3, o segun-
do tipo mais prevalente de pólipos foram os hiperplásicos, 
localizando-se 36,29% no reto, informação essa condizente 
com a literatura relatada anteriormente. Já em se tratando dos 
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pólipos serráteis, fora evidenciada uma maior quantidade em 
cólon ascendente. Sobre os demais pólipos classificados como 
outros, com relação ao anatomopatológico, podemos citar a 
existência de leiomiomas, lipomas, tumores neuroendócrinos, 
tumores carcinoides e metástases, sendo os lipomas, segundo 
a literatura, as lesões submucosas mais comumente encontra-
das durante a realização de colonoscopias (7). 

CONCLUSÃO

A partir dos resultados identificados neste estudo so-
bre a qualidade das colonoscopias realizadas no Serviço 
de Gastroenterologia do Hospital Geral de Caxias do Sul, 
evidenciamos pontos positivos, porém alguns aspectos que 
ainda não estão dentro dos parâmetros estabelecidos para 
realização de um exemplar exame de rastreio pra CCR. As-
sim sendo, merecem destaque os percentuais de preparo 
colônico prévio ao procedimento classificados como bom, 
com o protocolo já em uso pela instituição, o que favorece 
a realização de exames completos com maior índice de pó-
lipos intestinais identificados. Ainda, concluímos que a taxa 
de detecção de adenomas encontra-se acima do preconiza-
do, o que contribui para a redução de morbimortalidade 
e detecção de cânceres de intervalo. Sabe-se que as lesões 
neoplásicas tendem a surgir de pólipos adenomatosos, ten-
do sido verificada nesta amostra de pacientes de Caxias do 
Sul uma predominância de pólipos na região do reto, além 
de uma predominância do tipo antomopatológico como 
adenoma neste estudo. Em contrapartida, evidenciamos 
um índice de intubação cecal/ileal abaixo do preconizado, 
sendo necessários maiores esforços para que este objetivo 
seja alcançado, uma vez que o número de cânceres de có-
lon proximal vem aumentando com o passar dos anos. 
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Avaliação do perfil epidemiológico dos pacientes submetidos  
à transfusão de hemocomponentes em um hospital  

pediátrico de Santa Catarina

Douglas Maurício Spies Junior1, Carlos Augusto Seabra2, Thales Koga Sugahara3, Carolina Michels4

Fábio Almeida Morais5, Meriene Viguetti de Souza6, Kristian Madeira7

RESUMO

Introdução: A transfusão sanguínea tem papel fundamental no atendimento dos pacientes, tendo impacto importante sobre a morta-
lidade. Cerca de 5% das crianças hospitalizadas recebem algum tipo de hemocomponente. Objetivo: O objetivo do presente estudo é 
avaliar o perfil dos pacientes transfundidos em um hospital pediátrico do extremo sul-catarinense. Métodos: A pesquisa foi aplicada 
em um hospital pediátrico da cidade do extremo sul-catarinense. A coleta foi composta por 306 registros de transfusão no período de 
janeiro de 2017 até agosto de 2018. Foram inclusos na amostra pacientes com registro em prontuário de recebimento de transfusão de 
hemocomponente no período. Foram excluídos da pesquisa prontuários não encontrados no banco eletrônico de dados, e prontuários 
sem índices laboratoriais pré e pós-transfusionais, totalizando 108 prontuários. Resultados: 37% dos pacientes eram recém-nascidos. 
A mediana de idade foi de 63 dias. Houve discreto predomínio no sexo masculino (56%). A mediana de hematócrito pré-transfusão 
foi de 24,95%, de hemoglobina foi de 8,55 g/dl e de plaquetas foi de 28.000 g/dl. A maioria dos pacientes tinha vigência de infecção 
(84,3%) e ficaram internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (92,6%). As doenças da prematuridade foram verificadas em 
38% das crianças e intercorrências perinatais em 22,2%. Não houve qualquer reação adversa. Conclusão: Transfusões sanguíneas são 
realizadas rotineiramente na população pediátrica. Desta maneira, ressalta-se a importância de conhecer o perfil epidemiológico das 
crianças que recebem transfusão, para identificar as doenças e comorbidades mais prevalentes, a fim de aprimorar a terapêutica de tais 
enfermidades e evitar transfusões desnecessárias.

UNITERMOS: Transfusão sanguínea, Pediatria, Crianças

ABSTRACT

Introduction: Blood transfusion has a crucial role in patient care, impacting significantly on mortality. About 5% of  hospitalized children receive some 
blood component. Objective: This study aims to evaluate the profile of  transfused patients in a pediatric hospital in the far south of  Santa Catarina. 
Methods: Research was conducted in a pediatric hospital in the extreme south of  Santa Catarina. The data was composed of  306 transfusion records in the 
period from January 2017 to August 2018. Patients with medical records of  receiving blood component transfusion in the period were included in the sample. 
Records not found in the electronic database and without pre- and post-transfusion laboratory indexes were excluded from the study, totalizing 108 records. 
Results: Thirty-seven (37%) of  the patients were newborns. The median age was 63 days. There was a slight male predominance (56%). The median pre-

Evaluation of  epidemiological profile of  patients undergoing blood component transfusion 
in a pediatric hospital in Santa Catarina
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INTRODUÇÃO
 
A transfusão sanguínea constitui um componente inte-

gral do atendimento ao paciente, com até 10% dos pacien-
tes hospitalizados transfundidos, dependendo da popula-
ção (1). Aproximadamente 5% das crianças tratadas nos 
hospitais terciários necessitam de hemotransfusão (2). 

O concentrado de hemácias é um dos hemocompo-
nentes mais utilizados na população, necessário princi-
palmente em duas ocasiões: para garantir oxigenação 
adequada dos órgãos e tecidos, e como terapia para a 
anemia sintomática, que pode se manifestar com taqui-
cardia, taquipneia e/ou anorexia (3).

Existe também a terapia com transfusão de plaque-
tas, a qual pode ser classificada em profilática e terapêu-
tica. As indicações são, principalmente, para a prevenção 
de sangramento, para terapia de disfunção plaquetária e 
para aqueles pacientes que serão submetidos a procedi-
mentos invasivos (1). 

Outro componente que pode ser transfundido é o plas-
ma, que é indicado para pacientes com sangramento ou 
deficiência congênita de múltiplos fatores de coagulação. 
A terapia de transfusão de plasma também pode ser usada 
no tratamento da PTT (Púrpura Trombocitopênica Trom-
bótica) ou SHU (Síndrome Hemolítico Urêmica) quando 
empregada associada à plasmaférese (4). 

Pacientes pediátricos foram responsáveis   por 4% do 
total das transfusões de glóbulos vermelhos, 8% das trans-
fusões de plasma e 14% das transfusões de plaquetas. Além 
disso, foi apontado que aproximadamente metade de todas 
as transfusões pediátricas ocorre em pacientes com menos 
de 1 ano de idade (5).

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo 
avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes pediátricos 
submetidos à transfusão sanguínea em um hospital do sul 
de Santa Catarina.

MÉTODOS

A pesquisa realizada é um estudo observacional, descri-
tivo, retrospectivo, com coleta de dados secundários, atra-
vés de revisão de prontuários. Após a aprovação do Co-
mitê de Ética (parecer nº 3.084.476), foi feita a análise de 
306 prontuários de pacientes do Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, os quais foram atendidos no período de ja-

neiro de 2017 até agosto de 2018. O critério utilizado para 
a inclusão foi o registro em prontuário de recebimento de 
transfusão sanguínea. Foram excluídos da pesquisa pron-
tuários não encontrados no banco eletrônico de dados, e 
prontuários sem índices laboratoriais pré e pós-transfusio-
nais, totalizando 108 prontuários.

Os dados coletados foram analisados com auxílio do 
software IBM Statistical Package for the Social Science (SPSS) 
versão 22.0. As variáveis quantitativas foram expressas 
por meio de mediana e amplitude interquartil quando não 
apresentaram distribuição normal. As variáveis qualitativas 
foram expressas por meio de frequência e porcentagem.

 
RESULTADOS

Em relação ao perfil dos pacientes transfundidos, os 
quais tinham até 14 anos de idade, a mediana de idade foi 
de 63,0 dias (17,0 - 334,0). Além disso, foi visto que 40 
pacientes (37%) tinham idade menor ou igual a 28 dias, e 
68 pacientes (63%) tinham idade maior que 28 dias. Houve 
predomínio do sexo masculino, representando 61 pacien-
tes (56,5% do total) (Tabela 1).

Ao avaliar o peso, a mediana foi de 3,77 kg (1,950 - 
8,500). O tipo sanguíneo mais prevalente entre os doa-
dores foi O positivo (O +), com 66 transfusões (68%), 
seguido do O negativo (O -) com 22 transfusões (22,7%), 
A positivo (A +) com 7 transfusões (7,2%), A negativo 
(A -) com 1 transfusão (1%) e B positivo (B +) com 1 
transfusão (1%) (Tabela 1).

Quanto à vigência de infecção na amostra, 91 indiví-
duos (84,3%) tinham algum tipo de infecção, sendo o sítio 
mais prevalente o sistema respiratório em 44 indivíduos 
(48,9%), seguido de sepse sem foco localizatório identifi-
cado em 40 indivíduos (44,4%) (Tabela 1).

Em relação ao local de transfusão, observou-se que 100 
pacientes (92,6%) receberam transfusão na UTI; 7 pacien-
tes (6,5%), transfusão na enfermaria, e 1 paciente (0,9%) 
recebeu transfusão na emergência (Tabela 1).

Na análise das comorbidades, as doenças da prematu-
ridade estiveram presentes em 41 pacientes (38%), sendo 
doença da Membrana Hialina (ou Síndrome do Descon-
forto Respiratório), icterícia neonatal, doença de Hirschs-
prung e enterocolite necrosante as mais prevalentes. Além 
disso, intercorrências perinatais estiveram presentes em 24 
pacientes (22,2%) (Tabela 1).

transfusion hematocrit was 24.95%, hemoglobin was 8.55 g/dL, and platelet count was 28.000 g/dL. Most patients had a history of  infection (84.3%) 
and were admitted to the Intensive Care Unit (ICU) (92.6%). Diseases of  prematurity were seen in 38% of  the children, and perinatal intercurrences in 
22.2%. There were no adverse reactions. Conclusion: Blood transfusions are routinely performed in the pediatric population. Thus, we emphasize the 
importance of  knowing the epidemiological profile of  children receiving transfusions and identifying the most prevalent diseases and comorbidities. Allowing 
improvement in the therapy of  such medical conditions and avoiding unnecessary transfusions.

KEYWORDS: Blood transfusion; pediatrics; children.
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Tabela 1. Características gerais dos pacientes transfundidos no 
Hospital Materno Infantil Santa Catarina, no período de janeiro de 
2017 a agosto de 2018

AIQ - Amplitude Interquartil.
UTI - Unidade de Terapia Intensiva.
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

 n (%), Mediana (AIQ)
 n = 108

Idade (dias) 63,0 (17,0 - 334,0)

≤ 28 dias 40 (37,0)

> 28 dias 68 (63,0)

  

Sexo  

Masculino 61 (56,5)

Feminino 47 (43,5)

  

Peso (kg), n = 104 3,770 (1,950 - 8,500)

  

Tipagem sanguínea do doador, n = 97  

O + 66 (68,0)

O - 22 (22,7)

A + 7 (7,2)

A -  1 (1,0)

B + 1 (1,0)

  

Vigência de infecção 91 (84,3)

  

Sítio de infecção, n = 91  

Respiratório 44 (48,9)

Sepse 40 (44,4)

Gastrointestinal 4 (4,4)

Sistema nervoso 2 (2,2)

  

Local de transfusão  

UTI 100 (92,6)

Enfermaria 7 (6,5)

Emergência 1 (0,9)

  

Comorbidades  

Doença da prematuridade 41 (38,0)

Intercorrências perinatais 24 (22,2)

Malformações 17 (15,7)

Doença hematológica não oncológica 16 (14,8)

Neuropatia 15 (13,9)

Neoplasia 9 (8,3)

Insuficiência renal aguda 5 (4,6)

Síndrome genética 4 (3,7)

Doença hemato-oncológica 3 (2,8)

Tabela 2. Características gerais dos valores laboratoriais dos 
pacientes transfundidos no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, 
no período de janeiro de 2017 a agosto de 2018

AIQ - Amplitude Interquartil.
TAP - tempo de atividade da protrombina.
TTPa - tempo de tromboplastina parcial ativada.
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

 Mediana (AIQ), n (%)
 n = 108

Tipo de hemocomponente 
transfundido  

Concentrado de hemácias 90 (83,3)

Plasma fresco congelado 10 (9,3)

Concentrado de plaquetas 8 (7,4)

Quantidade de hemocomponente 
transfundido (mL/kg)  

Hemácias, n = 90 12,9 (10,2 - 15,5)

Plaquetas, n = 8 7,7 (3,3 - 39,0)

Plasma, n = 10 10,9 (9,7 - 12,4)

  

Valores laboratoriais pré-
transfusionais  

Hematócrito, n = 90 24,95 (22,4 - 27,3)

< 21 15 (13,9)

21 a 30 77 (71,3)

> 30 16 (14,8)

Hemoglobina, n = 90 8,55 (7,6 - 9,4)

< 7 11 (10,2)

7 a 10 79 (73,1)

> 10 18 (16,7)

Plaquetas, n = 8  28.000,0 (22.500,0 - 34.000,0)

< 30.000 5 (62,5)

30.000 a 50.000 5 (25,0)

> 50.000 1 (12,5)

TAP, n = 5 4,6 (1,7 - 4,6)

TTPa, n = 9 51,0 (42,0 - 58,0)

  

Valores laboratoriais pós-
transfusionais  

Hematócrito, n = 90 31,0 (28,2 - 34,9)

Hemoglobina, n = 90 10,55 (9,8 - 11,8)

Plaquetas, n = 8 89.000,0 (84.000,0 - 119.500,0)

TAP, n = 6 1,0 (1,0 - 1,8)

TTPa, n = 9 34,0 (20,0 - 44,0)

  

Reações transfusionais  

Ausente 100 (100,0)
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Do total de transfusões, foi avaliado que 90 indivíduos 
(83,3%) transfundiram concentrado de hemácias; 10 in-
divíduos (9,3%), plasma fresco congelado, e 8 indivíduos 
(7,4%) transfundiram concentrado de plaquetas. A media-
na do valor de hematócrito (Ht), hemoglobina (Hb) e pla-
quetas pré-transfusão foi de 24,95% (22,4 - 27,3), 8,55 g/
dl (7,6 - 9,4) e 28.000,0 g/dl (22.500,0 - 34.000,0), respecti-
vamente (Tabela 2).

Quanto aos efeitos adversos, 100% dos pacientes não 
apresentaram qualquer efeito adverso ao fazer uso da tera-
pia transfusional (Tabela 2).

Ao analisar as indicações de transfusão de concentra-
do de hemácias em crianças menores de 4 meses de idade, 
observou-se que, das 55 transfusões, a indicação para 53 
(96,3%) destas foi devido a um valor de hematócrito menor 
que a faixa de 30 a 35%. Já nas crianças maiores de 4 meses 
de idade, foram feitas 34 transfusões de concentrados de he-
mácias. Nestas, a indicação de hematócrito menor que 40% 
ou hemoglobina menor que 13 g/dl na criança com doença 
pulmonar grave representou 19 (55,8%) transfusões, segui-
do de 10 (29,4%) transfusões por perda aguda de sangue 
com hipovolemia não responsiva à outra terapia (Tabela 3).

Em relação às transfusões de concentrado de plaquetas, 
foi feito um total de 8 transfusões. Destas, a plaquetope-
nia devido à diluição ou degradação periférica representou 
4 (50%) transfusões, plaquetopenia devido à insuficiência 
medular representou 2 (25%) transfusões, contagem de 
plaquetas < 100.000 g/dl em criança prematura com co-

morbidade representou 1 (12,5%) transfusão, e disfunção 
na funcionalidade plaquetária representou 1 (12,5%) trans-
fusão (Tabela 3).

Ao analisar as indicações de transfusão de plasma fresco 
congelado, foi visto que 5 (50%) pacientes tiveram trans-
fusão para correção de deficiência de fator de coagulação 
congênita ou adquirida. Os 5 (50%) pacientes restantes uti-
lizaram plasma como tratamento por aférese de microan-
giopatias trombóticas (Tabela 3).

 
DISCUSSÃO

No presente estudo, constatou-se que 63% da nossa 
amostra tinha idade maior que 28 dias, e 37% tinham idade 
menor ou igual a 28 dias. Esse dado foi diferente do encon-
trado no estudo de Rouette et al (6), em que apenas 3% da 
amostra tinha idade menor ou igual a 28 dias. Em contra-
partida, no estudo de Slonim et al (7), 46,9% dos pacientes 
pediátricos que receberam transfusão tinham idade menor 
ou igual a 28 dias. Essa diferença pode ser explicada pelo 
fato de a amostra ter sido colhida em um hospital pediá-
trico referência para as urgências e emergências neonatais 
da região sul de Santa Catarina. Assim sendo, este hospital 
acaba recebendo a maior parte dos recém-nascidos que ne-
cessitam de suporte transfusional. 

No estudo de Pedrosa et al (8), o sexo masculino foi 
encontrado na maioria dos pacientes transfundidos, cor-

Ht - hematócrito.
Hb - hemoglobina.
TAP - tempo de atividade da protrombina. 
TTPa - tempo de tromboplastina parcial ativada.
1Em criança menor de 4 meses de idade.
2Em criança maior de 4 meses de idade.
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Tabela 3. Indicações de transfusão de hemácias, plaquetas e plasma dos pacientes transfundidos no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, 
no período de janeiro de 2017 a agosto de 2018

Indicação de transfusão
n (%)

n = 108
Ht < 35-30%.1 53 (49,1)

Ht < 40% ou Hb < 13 g/dl com doença pulmonar grave.2 19 (17,6)

Perda aguda de sangue com hipovolemia não responsiva à outra terapia.2 10 (9,3)

Correção de deficiência de fator de coagulação congênita ou adquirida, quando o TAP ou TTPa é > 1,5. 5 (4,6)

Tratamento por aférese de microangiopatias trombóticas como um fluido de reposição. 5 (4,6)

Plaquetopenia devido à diluição ou degradação periférica. 4 (3,7)

Ht < 24% ou Hb < 10 g/dl no período perioperatório com sinais e sintomas de anemia.2 3 (2,8)

Ht < 40% com cardiopatia cianótica congênita.1 2 (1,9)

Doença falciforme.2 2 (1,9)

Plaquetopenia devido à insuficiência medular. 2 (2,0)

Ht < 20% ou Hb < 6 g/dl com anemia sintomática congênita ou adquirida crônica.2 1 (1,0)

Contagem de plaquetas < 100.000 g/dl em criança prematura com comorbidade. 1 (1,0)

Disfunção na funcionalidade plaquetária. 1 (1,0)
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roborando com nosso estudo, em que também houve 
essa predominância. 

Em um estudo retrospectivo feito no Brasil em 2017 
(3), foi constatado que 58,3% dos pacientes pediátricos 
transfundidos ficaram internados na UTI. Nosso estudo 
demonstrou que 92% dos pacientes ficaram internados e 
foram transfundidos na UTI. Embora os dados concor-
dem entre si, essa porcentagem maior encontrada no nosso 
estudo pode ser explicada pelo hospital em estudo possuir 
UTI neonatal, atendendo, portanto, a um número elevado 
de pacientes com patologias mais graves.

Quanto aos valores pré-transfusionais, no estudo re-
trospectivo observacional de Marvulo et al (9), verificou-se 
que 58% dos pacientes apresentavam valores de hemoglo-
bina (Hb) entre 7 g/dl e 10 g/dl, e 34,4% dos pacientes 
tinham níveis de Hb menores que 7 g/dl. Com relação aos 
valores de hematócrito (Ht), 73,3% possuíam Ht na faixa 
de 21 a 30. Os valores acima vão ao encontro com os nos-
sos resultados, em que 73,1% tinham valores de Hb entre 
7 g/dl e 10 g/dl, e 10,2% dos pacientes tinham níveis de 
Hb menores que 7 g/dl. Quanto a valores de hematócrito, 
71,3% da amostra possuía Ht na faixa de 21 a 30. Vale 
ressaltar que a indicação específica do uso de concentrado 
de hemácias é complexa, considerando-se sempre o estado 
clínico dos pacientes, que, mesmo com hemoglobina acima 
de 8, poderá necessitar de transfusão quando da presença 
de sintomas clínicos.

Em um estudo austríaco publicado em 2018 (10), foi 
visto que 70% dos pacientes que receberam transfusão de 
plaquetas tinham uma contagem de plaquetas menor que 
30.000 g/dl. Esse dado se assemelha com o presente es-
tudo, no qual encontramos que 62,5% dos pacientes que 
receberam concentrado de plaquetas apresentavam conta-
gem de plaquetas menor que 30.000 g/dl. 

A vigência de infecção encontrada foi de 91% na amos-
tra, e o sítio de infecção mais prevalente foi o sistema res-
piratório, com 48,9%, seguido de sepse em 44,4%. Esses 
dados têm concordância com o estudo feito por Paula et al 
(11), onde 57% dos pacientes tiveram sepse como um diag-
nóstico. Além disso, Faria et al (3) constataram que 34,3% 
dos pacientes apresentavam uma forma de sepse, e 14% 
tinham pneumonia, que foram os dois sítios de infecção 
mais prevalentes no presente estudo. Corroborando com 
esses dados, no estudo de Rocco, Soares e Espinoza (12), 
sepse esteve presente em 45,5% dos pacientes, e pneumo-
nia esteve presente como doença de base em 18,4%.

Conforme Pedrosa et al (8), 3,8% dos pacientes estuda-
dos tiveram algum  tipo de reação adversa ao receber uma 
transfusão sanguínea. Uma análise multicêntrica feita nos 
Estados Unidos envolvendo mais de 30 hospitais demons-
trou que apenas 0,95% das crianças transfundidas teve 
qualquer tipo de reação adversa. Schulz et al (5) afirmam 
que, embora a segurança da transfusão de sangue alogênica 
esteja bem documentada, como em qualquer procedimento 
médico, há sempre o risco de eventos adversos. Em nosso 
estudo, em contrapartida, 100 pacientes (100%) não apre-

sentaram qualquer efeito adverso ao receber hemotransfu-
são. Destacam-se o número limitado da nossa amostra e a 
diferença da população estudada em ambos os trabalhos, 
o que pode explicar essa discordância. Além disso, ressal-
ta-se a importância do controle do hemocentro, o qual se 
mostrou efetivo mesmo com uma amostra pequena, assim 
como o acompanhamento de forma integral ao paciente, 
garantindo a sua segurança.

Na população estudada, foi observado que, dos pacien-
tes que necessitaram de transfusão, as doenças da prema-
turidade estavam presentes em 41% da amostra.  Em um 
estudo realizado no Brasil em 2012 (13), foi descrito que, 
nos pacientes pediátricos que necessitaram de transfusão, 
as doenças da prematuridade estiveram presentes em pelo 
menos 26% deles. 

O estudo de Portugal (14) encontrou que ao menos 
34% dos pacientes pediátricos que transfundiram tinham 
como comorbidade alguma intercorrência perinatal. Em 
nossa amostra, foi identificado que 22,2% dos pacientes 
transfundidos tiveram algum tipo de intercorrência perina-
tal como comorbidade. 

Em relação às indicações de transfusão, o Ht < 30-35% 
na criança menor de 4 meses de idade foi a indicação de 
transfusão mais frequente, ocorrendo em 49,1% dos pa-
cientes. Além disso, 17,6% tiveram como indicação Ht < 
40% ou Hb < 13 g/dl em paciente maior de 4 meses com 
doença pulmonar grave, e 9,3% apresentaram perda aguda 
de sangue com hipovolemia não responsiva à outra tera-
pia em maior de 4 meses de idade como indicação. Apesar 
de apresentarem indicações menos detalhadas, o estudo 
de Lobo et al (15) encontrou baixo nível de hemoglobina 
(53%) e sangramento ativo (26,6%) como as principais ra-
zões para transfusão. Ademais, no estudo de Paula et al (11), 
observou-se que a hemoglobina baixa foi a indicação de 
transfusão mais comum, representando 49,8%, seguida de 
sangramento ativo em 31,8%, corroborando com os dados 
encontrados em nosso estudo.

 
CONCLUSÃO

 
Transfusões sanguíneas são realizadas rotineiramente 

na população pediátrica. Esta pesquisa torna-se importan-
te, uma vez que identificou as características dos pacientes 
submetidos a transfusões sanguíneas.

Ressalta-se a necessidade de aprimorar o conhecimento 
do perfil epidemiológico das crianças que recebem transfu-
são, para identificar as doenças e comorbidades mais pre-
valentes, a fim de aprimorar a terapêutica de tais enfermi-
dades e evitar transfusões desnecessárias. 
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Perfil epidemiológico dos pacientes submetidos à septoplastia em 
um hospital de referência do sul-brasileiro

Ivo Marcos Darella Lorenzin Fernandes Neto1, Carlos Augusto Seabra Cunha Souza2

Jorge Martignago Coral3, Henrique Candeu Patrício4

RESUMO

Introdução: A obstrução nasal é uma condição de elevada prevalência no mundo todo, atinge cerca de 20-30% da população nos 
grandes centros urbanos. O desvio de septo é uma das principais etiologias desencadeantes de tal sintoma, o que justifica o cresci-
mento significativo no número de cirurgias para correção anatômica do septo. Objetivo: Analisar o perfil dos pacientes submetidos 
à septoplastia em um hospital de referência de uma cidade brasileira, entre os anos de 2015 e 2017. Métodos: Estudo observacional, 
descritivo e retrospectivo. Foram analisados 265 prontuários de todos os pacientes submetidos à septoplastia, no período de janeiro 
de 2015 a dezembro de 2017. Resultados: A média de idade dos indivíduos submetidos ao ato cirúrgico foi de 30,5 anos. O gênero 
mais observado foi o masculino, correspondendo a 55,5%. O sintoma de maior prevalência foi a obstrução nasal crônica, vista em 
49,1% dos pacientes. A indicação cirúrgica mais bem estabelecida da septoplastia foi o desvio de septo (96,6%), seguida pela hiper-
trofia de cornetos, com 81,1%. Os procedimentos comumente associados à septoplastia foram a turbinectomia (83,8%) e a cirurgia 
de seios paranasais (49,1%). A complicação pós-operatória mais descrita foi a presença de epistaxe em 3% dos pacientes. Conclusão: 
Com o estudo dos dados, conclui-se que o perfil do paciente sul-brasileiro submetido à cirurgia septal é composto principalmente por 
homens, na faixa etária entre 20 e 40 anos, com a queixa de obstrução nasal crônica.

UNITERMOS: Obstrução nasal, Desvio de septo, Septoplastia

ABSTRACT

Introduction: Nasal obstruction is a condition of  high prevalence worldwide, affecting about 20-30% of  the population in large urban centers. Deviated 
septum is one of  the main triggering etiologies of  that symptom, which justifies the significant growth in the number of  surgeries for anatomical correction 
of  the septum. Objective: To analyze the profile of  patients undergoing septoplasty in a reference hospital in a Brazilian city between 2015 and 2017. 
Method: Observational, descriptive, and retrospective study. We analyzed 265 medical records of  all patients undergoing septoplasty from January 2015 to 
December 2017. Results: The mean age of  individuals undergoing surgery was 30.5 years. The most observed gender was male, corresponding to 55.5%. 
The most prevalent symptom was chronic nasal obstruction, seen in 49.1% of  patients. The most well-established surgical indication for septoplasty was 
septal deviation (96.6%), followed by turbinate hypertrophy with 81.1%. The procedures commonly associated with septoplasty were turbinectomy (83.8%) 
and sinus surgery (49.1%). The most reported postoperative complication was epistaxis in 3% of  the patients. Conclusion: With the study of  the data, 
we concluded that the profile of  the south Brazilian patient submitted to septal surgery is mainly composed of  men aged between 20 and 40 years with the 
complaint of  chronic nasal obstruction.

KEYWORDS: Nasal obstruction; deviated septum; septoplasty

Epidemiological profile of  patients submitted to septoplasty in a reference hospital in southern Brazil
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INTRODUÇÃO

O septo nasal é uma estrutura de suporte integral do na-
riz. Os desvios ou as deformidades do septo podem causar 
obstrução nasal, queixa mais comum na área da rinologia (1). 
Se o tratamento médico conservador não for bem-sucedido 
no alívio dos sintomas de obstrução, a intervenção cirúrgica 
para corrigir a deformidade septal é indicada (2). A cirurgia 
de correção do septo nasal teve início no século XIX e vem 
sendo modificada e aperfeiçoada (3). As técnicas utilizadas 
têm procurado fornecer o máximo de melhora funcional e 
respiratória, preservando outros aspectos fisiológicos do na-
riz, com o objetivo de melhorar o fluxo nasal e a qualidade 
de vida do indivíduo (4). Atualmente, a septoplastia é consi-
derada um dos procedimentos mais bem estabelecidos e co-
mumente realizados em otorrinolaringologia (5). Na maioria 
das vezes, o procedimento é feito para corrigir deformidades 
estruturais que resultam em obstrução nasal; contudo, a sep-
toplastia pode também ser indicada para alívio de sintomas 
em casos de epistaxes recorrentes, sinusites crônicas e cefa-
leias moderadas-graves (6).

No Brasil, em 2019, do total de 5.946 septoplastias 
realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
69% foram feitas no Sudeste e 17% no sul do país. Dos 
estados confederados pela Região Sul, Santa Catarina foi o 
segundo em maior número de procedimentos (210), atrás 
do Rio Grande do Sul com 641 cirurgias (7). Determinados 
procedimentos rinossinusais são realizados em associação 
à septoplastia. No Brasil, estima-se que em até um terço 
das cirurgias septais efetua-se também a turbinectomia (8).

No hospital em estudo, cirurgias otorrinolaringológicas 
são feitas rotineiramente. Portanto, este trabalho objetiva 
conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes que reali-
zaram cirurgias de septoplastia, permitindo, assim, ter um 
panorama dos procedimentos hospitalares efetuados em 
otorrinolaringologia na região sul de Santa Catarina, bem 
como suas implicações em relação ao melhor planejamento 
do serviço de otorrinolaringologia do hospital ora analisa-
do, haja vista a escassez de estudos nesse âmbito.

MÉTODOS

  Este foi um estudo observacional, descritivo, retros-
pectivo, realizado em um hospital de alta complexidade 
na cidade de Criciúma, no extremo sul de Santa Catarina. 
Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 
Humanos do Hospital São José nº 3.043.955 e pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa da Universidade do Extremo Sul Cata-
rinense (Unesc) nº 3.145.309, foram analisados prontuários 
médicos de todos os pacientes submetidos ao procedimen-
to de septoplastia (n = 347) no período de janeiro de 2015 
a dezembro de 2017. Destes, foram selecionados apenas 
os pacientes que apresentavam prontuários com dados clí-
nicos completos e de acordo com os critérios de inclusão 
(n=265). Os prontuários com dados incompletos ou não 

inseridos corretamente no sistema de armazenamento do 
Hospital São José foram excluídos do estudo. As variáveis 
analisadas obtidas por meio do prontuário do paciente 
foram idade, sexo, presença de comorbidades, indicação 
cirúrgica, complicações pós-operatórias e necessidade de 
outros procedimentos associados.

Os dados coletados foram analisados pelo IBM Statis-
tical Package for the Social Sciencies (SPSS) versão 22.0 e Mi-
crosoft Excel versão 2013. As variáveis quantitativas foram 
expressas por meio de média e desvio-padrão quando apre-
sentaram distribuição normal, e por mediana e amplitude 
interquantil quando não seguiram esse tipo de distribuição, 
e as variáveis qualitativas foram expressas por meio de fre-
quência e porcentagem em tabelas e gráficos.

RESULTADOS

Como descrito na Tabela 1, a média de idade dos pa-
cientes submetidos à cirurgia de septo é de 30 anos, 55% 
(n=147) dos pacientes eram do sexo masculino e 45% 
eram do sexo feminino (n=118). Além disso, os pacien-
tes foram agrupados de acordo com a faixa etária, sendo 
0,4% (n=1) entre 5-9 anos, 15,8% (n=42) entre 10-19 anos, 
35,5% (n=94) entre 20-29 anos, 27,5% (n=73) entre 30-39 
anos, 14% (n=37) entre 40-49 anos e de 6,8% (n=18) entre 
50-60 anos.

As indicações cirúrgicas e os diagnósticos associados 
dos pacientes submetidos à cirurgia de septo mais visua-
lizados foram distribuídos na Figura 1, sendo o desvio de 
septo sem discriminação do lado acometido o mais preva-
lente, com 96,6% (n=256). Com a divisão anatômica entre 

 Média ± DP, n(%)
 n=265

Idade (anos) 30,5 ± 11,0

  

Sexo  

Masculino 147 (55,5)

Feminino 118 (44,5)

  

Faixa Etária (anos)  

5 a 9 1 (0,4)

10 a 19 42 (15,8)

20 a 29 94 (35,5)

30 a 39 73 (27,5)

40 a 49 37 (14,0)

50 a 60 18 (6,8)

Tabela 1. Caracterização dos pacientes submetidos à septoplastia no 
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017 no Sul Catarinense

DP: Desvio Padrão
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.
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lado direito e esquerdo, os dados mostram que o mais pre-
valente foi o lado direito, com 52,1% (n=138), e o esquer-
do, com 44,5% (n=118). Além dessas citadas, a hipertrofia 
de cornetos mostrou-se como um diagnóstico associado 
bastante comum aos pacientes submetidos à septoplas-
tia, com 81,1% (n=215), seguida de sinusite crônica, com 
18,1% (n=48) e, por fim, desvio de septo bilateral com 
3,4% (n=9).

Na Figura 2, pode ser observado que o sangramento 
nasal (epistaxe) foi a complicação pós-operatória mais co-
mum, com 3% (n=8), seguido por sinéquias, 2,2% (n=6), e 
hematoma septal, 1,9% (n=5).

Na questão da necessidade de procedimentos associa-
dos à septoplastia, citados na Figura 3, o procedimento 
mais comumente realizado foi a turbinectomia, com 83,8% 
(n=222); em segundo lugar, o presente estudo traz a sinu-
sectomia, com 49,1% (n=130). Dentro desta, separamos 
nas divisões cirúrgicas dos seios da face na Figura 4, en-
contramos com maior prevalência, de 41,5% (n=110), a 
cirurgia do seio maxilar, seguido da etmoidectomia, com 
38,9% (n=103), além da sinusotomia esfenoidal, com 

21,9% (n=58), sinusotomia frontal, 15,5% (n=41). Outros 
procedimentos que entraram em associação foram a amig-
dalectomia, com 15,8% (n=42), a uvulopalatofaringoplas-
tia (UPFP), de 8,7% (n=23) e, por último, adenoidectomia, 
com 5,3% (n=14).

Figura 1 - Frequências de indicações cirúrgicas mais prevalentes 
*Cada item tem sua porcentagem calculada com base na amostra total, visto que o mesmo 
paciente pode apresentar mais de uma indicação de septoplastia.
D: Direito, E: Esquerdo
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Figura 2. Complicações mais prevalentes
*Cada item tem sua porcentagem calculada com base na amostra total, visto que o mesmo 
paciente pode apresentar mais de uma complicação.
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Figura 3. Necessidades de Procedimentos Associados
*Cada item tem sua porcentagem calculada com base na amostra total, visto que o mesmo 
paciente pode apresentar mais de um procedimento associado.
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Figura 4. Incidência dos seios da face acometidos
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Figura 5. Comorbidades e Sintomatologia
*Cada item tem sua porcentagem calculada com base na amostra total, visto que o mesmo 
paciente pode apresentar mais de um procedimento associado.
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.
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Por fim, a Figura 5 mostra as comorbidades e sintoma-
tologias que acometem os pacientes deste estudo. A obs-
trução nasal veio como a primeira colocada, com 49,1% 
(n=130), seguida por cefaleia, com 26,1% (n=56); rinite 
alérgica, 18,9% (n=50); rinopatia crônica não especifica-
da, 11,3% (n=30); síndrome da apneia obstrutiva do sono, 
9,4% (n=25); refluxo laringofaríngeo, 9,1% (n=24); hi-
poacusia, 3,4% (n=9); hipertensão arterial sistêmica, 2,6% 
(n=7); obesidade, 1,9% (n=5), e a última colocada, diabetes 
mellitus 2, com 0,4% (n=1).

DISCUSSÃO

Devido ao fato de que no Brasil existem poucos es-
tudos definindo o perfil epidemiológico dos pacientes 
submetidos às cirurgias de septo nasal, o presente estudo 
buscou avaliar o fenótipo clínico desses indivíduos com-
parando-os aos estudos internacionais. Em relação à idade 
e ao gênero, Pedersen et al. (9) observaram que, dos 888 
pacientes submetidos à septoplastia, 71% eram do sexo 
masculino e possuíam uma média de idade de 38 anos. No 
Brasil, Carvalho et al. (10) descreveram, em 2010, uma ligei-
ra predominância no sexo masculino de 60,6%, com uma 
média de 28,1 anos. Além disso, agrupou os pacientes de 
acordo com a faixa etária, predominando a faixa entre os 
20 e 39 anos. No artigo atual, encontraram-se dados con-
cordantes, visto que o sexo masculino apresentou maior 
prevalência com 55%, a média de idade foi de 30,5 anos, 
e a faixa etária predominante foi a dos 20 a 39 anos, com 
63% dos indivíduos. 

A despeito das indicações cirúrgicas e dos diagnósticos 
associados, encontrou-se no estudo que a maioria dos pa-
cientes que apresentavam desvio de septo também possuía 
hipertrofia de cornetos associada, uma porcentagem de 
81,1%, dado extremamente relevante, haja vista a importân-
cia da turbinectomia nos procedimentos associados. Além 
desta, contemplou-se a sinusite crônica com 18,1%. Um es-
tudo turco (11) descreveu, em 2019, os principais diagnósti-
cos apresentados pelos pacientes submetidos à cirurgia de 
septo. Foram eles: a hipertrofia dos cornetos foi a principal, 
com 78,4%, seguida da concha bolhosa, com 48,2%, e sinu-
site, com 42,7%. Uma prevalência semelhante ao presente 
estudo. Já Kulkarni et al. (12) observaram os principais pro-
cedimentos realizados em conjunto à septoplastia, sendo a 
cirurgia dos seios nasais como primeira, seguida pela rino-
plastia e pela dacriocistorrinostomia. Na Suécia (13), veri-
ficou-se outro dado, pois foi considerada a turbinectomia 
como principal procedimento realizado associado à cirurgia 
septal. Neste estudo, os dados mostraram-se parcialmente 
semelhantes, porque se viu, em primeiro lugar, a turbinec-
tomia em conjunto com a septoplastia com 83,8% – dado 
correspondente ao grande número de pacientes com hiper-
trofia de cornetos –, seguidas da cirurgia de seios paranasais, 
com 49%; amigdalectomia, 15,8%; uvulopalatofaringoplas-
tia (UPFP), 8,9%; adenoidectomia, 5,3%. 

Outro aspecto abordado foi a sintomatologia encontra-
da nos pacientes que realizam a septoplastia. Menezes et 
al (14), em 2017, recrutaram 227 pacientes com queixa de 
obstrução nasal grave, dos quais 80% apresentavam desvio 
de septo. Bugten et al.  (15),  em 2016, avaliaram os princi-
pais sintomas dos pacientes no pré-operatório da septo-
plastia, encontrando obstrução nasal em 71% deles, rinor-
reia em 54% e cefaleia em 33%. Portanto, comprovando 
que a obstrução nasal se comporta como principal sintoma 
do paciente com desvio de septo, como no nosso estudo, 
no qual 49,1% dos pacientes apresentavam obstrução nasal 
como queixa principal. Além da obstrução nasal, encon-
trou-se uma parcela importante dos pacientes apresentan-
do cefaleia, algo que corresponde ao comprometimento 
dos seios paranasais, comum no grupo de pacientes em 
estudo. Além destes, contemplaram-se, como comorbida-
des dos pacientes em estudo, a rinite alérgica, com 18,9%, a 
rinopatia crônica não especificada, com 11,3%, e a síndro-
me da apneia obstrutiva do sono, com 9,4%.   

Swain (16), em 2018, dividiu por incidência os diferen-
tes seios paranasais na sua amostra de pacientes que pos-
suíam diagnóstico de rinossinusite crônica. O seio maxilar 
ocupou a primeira colocação, com 82%; seguido do etmoi-
de anterior, com 52%; seio frontal, com 21%, etmoide pos-
terior, com 6%, e seio esfenoidal, com 6%. No corrente es-
tudo, foi encontrada a seguinte ordem de prevalência: seio 
maxilar 41,5%, seguida do etmoide com 38,9%, esfenoide 
21,9% e frontal com 15,5%, concordando positivamente 
com os resultados do estudo supracitado, no que diz res-
peito à ordem de prevalência.

Ao se avaliar as complicações pós-operatórias, Dabro-
wska-bien et al. (17) observaram, em 2018, uma determinada 
predominância na sua amostra composta por 5639 pacien-
tes. O sangramento nasal (epistaxe) foi responsável por 3,3% 
das complicações pós-operatórias, seguida da perfuração 
septal, com 2,3%, e sinéquias, com 0,3%. Outro recente es-
tudo de Rawat et al. (18), em 2019, encontrou em seu estu-
do a maior prevalência do sangramento severo classificado 
como epistaxe em 8% dos pacientes que realizaram septo-
plastia associada à turbinectomia, seguido da formação de si-
néquias em 4%. Os dados se relacionaram positivamente aos 
encontrados neste estudo no que tange à ordem de prevalên-
cia, pois foi constatado o sangramento nasal (epistaxe) com 
maior percentual responsável pela elevada prevalência, com 
2,9%, sinéquias com 2,2% e hematoma septal com 1,9%. 
Portanto, os dados comprovam o baixo risco cirúrgico da 
septoplastia, sendo o pequeno percentual de complicações 
pós-operatórias um de seus marcos.

CONCLUSÃO

O perfil epidemiológico dos pacientes submetidos à sep-
toplastia é semelhante ao da literatura estudada, compondo-
-se, especialmente, de pacientes do sexo masculino, entre 20 
e 40 anos de idade com queixa principal de obstrução nasal. 
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Conhecer o perfil do paciente que realiza a septoplas-
tia permite compreender mais sobre essa população, bem 
como auxiliar o diagnóstico clínico precoce, proporcionan-
do uma melhor qualidade de vida ao paciente que apresen-
ta sintomas de obstrução nasal crônica. Por conseguinte, 
fica clara a importância da contribuição científica do estu-
do, haja vista os escassos artigos que abordam este tipo de 
casuística no Brasil.
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RDW como marcador prognóstico em pacientes submetidos  
à cirurgia ortopédica
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RESUMO

Introdução: Pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas possuem taxas mais elevadas de mortalidade. Por isso, marcadores simples, 
eficientes e de baixo custo são importantes na avaliação desses pacientes. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre os valo-
res de RDW e o prognóstico de pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos, verificando a possibilidade da utilização clínica 
desse marcador para avaliação de risco para o desenvolvimento de infecções. Métodos: Estudo de coorte observacional retrospec-
tivo, em que foram analisados os prontuários eletrônicos de 107 pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos (artroplastia de 
joelho e de quadril), analisaram-se as seguintes variáveis: idade, sexo, comorbidades e tipo de cirurgia, relacionando o valor de RDW 
com comorbidades, tempo de internação, ocorrência de infecções, reinternação e óbito. A análise estatística foi realizada através do 
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), sendo considerados resultados significativos os com p<0.05. Resultados: A 
hipertensão arterial foi a comorbidade com relação estatística significativa com RDW elevado. Quanto ao desfecho, os pacientes com 
RDW elevado apresentaram aumento do tempo de internação, com diferença de cerca de um dia, se comparados aos pacientes com 
RDW normal. Além disso, somente pacientes com RDW elevado apresentaram quadros de infecção de sítio cirúrgico. Conclusão: 
Valores elevados de RDW interagem significativamente com o aumento do tempo de internação e com a presença de complicações 
de infecção de sítio cirúrgico, o que corrobora a aplicabilidade do RDW como marcador prognóstico barato e efetivo.

UNITERMOS: RDW, Prognóstico, Cirurgia Ortopédica

ABSTRACT

Introduction: Patients submitted to orthopedic surgeries have higher mortality rates. Therefore, simple, efficient, low-cost markers are relevant for evaluat-
ing these patients. This study aimed to analyze the relationship between RDW values and the prognosis of  patients undergoing orthopedic procedures, verifying 
the possibility of  clinical use of  this marker for risk assessment of  developing infections. Methods: Retrospective, observational, cohort study analyzing the 
electronic medical records of  107 patients undergoing orthopedic procedures (knee and hip arthroplasty). Also, the following variables were analyzed: age, 
sex, comorbidities, and type of  surgery, relating to RDW value with comorbidities, length of  hospitalization, infections’ occurrence, readmission, and death. 
The statistical analysis was carried out using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program, considering significant results with p<0.05. 
Results: Hypertension was the comorbidity with a statistically significant relationship with elevated RDW. As for the outcome, patients with high RDW 

Prognostic role of  RDW in orthopedic surgery patients
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INTRODUÇÃO

O índice de anisocitose, isto é, RDW (do inglês, Red 
blood cell distribution width), é um marcador que avalia a hete-
rogeneidade das hemácias, sendo utilizado por longa data 
para diferenciação dos diversos tipos de anemia (1,2). Mais 
recentemente, estudos vêm demonstrando a utilização do 
RDW como marcador de gravidade em diversas doenças, 
como doenças cardiovasculares (3,4,5) e sepse (6), por 
exemplo, estando os valores elevados relacionados com 
maior índice de mortalidade. 

Pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas possuem, 
por si só, taxas mais elevadas de mortalidade, seja pelas 
suas comorbidades associadas ou pelas intercorrências que 
podem apresentar durante o período de internação, como 
o aumento do risco de eventos tromboembólicos, infec-
ções, entre outros (7,8). Existem várias classificações de 
risco para pacientes ortopédicos, variando conforme cada 
local, podemos citar, entre elas, a classificação de Not-
tingham para fraturas de pelve (9). Contudo, estas tabelas 
demandam diversos exames e análises que podem levar 
longos períodos. 

Com base nisso, marcadores que sejam simples, eficien-
tes e que tenham baixo custo são importantes na avaliação 
destes pacientes. Assim, da mesma forma que o RDW se 
apresenta como marcador para outras comorbidades clíni-
cas, atualmente já vem sendo utilizado também como mar-
cador prognóstico em cirurgias ortopédicas, demonstran-
do relação com os desfechos dos pacientes (10-12). 

 O presente estudo tem como objetivo avaliar a relação 
do RDW e seus valores com o prognóstico de pacientes 
submetidos a procedimentos ortopédicos, verificando a 
possibilidade de utilizar esse marcador, de maneira prática, 
na avaliação de risco para o desenvolvimento de infecções 
destes pacientes. 

MÉTODOS

Foi realizado estudo de coorte observacional retrospecti-
vo, através de análise de prontuários eletrônicos de pacientes 
submetidos a procedimentos ortopédicos realizados em um 
hospital de ensino, no período de 17 meses, que compreende 
de janeiro de 2018 a maio de 2019. O critério de inclusão 
foram os pacientes submetidos aos procedimentos especí-
ficos de artroplastia de joelho e de quadril, que apresenta-
vam registros na sua completude referente a seus RDWs e 
comorbidades associadas. De um total de 309 prontuários 
analisados, apenas 107 foram incluídos no estudo.

Posteriormente, esses pacientes foram classificados em 
dois grupos denominados RDW normal e RDW elevado, 
de acordo com valores de seus RDWs. Utilizou-se o valor 
de referência laboratorial da instituição em estudo como 
padrão, o qual corresponde com os valores de referência 
do Programa Nacional de Controle de Qualidade, da So-
ciedade Brasileira de Análises Clínicas RDW elevado acima 
de 14% e RDW normal entre 11-14% (13). 

Quanto às variáveis descritivas, foram analisados: ida-
de, sexo, comorbidades e o tipo de cirurgia a que foram 
submetidos, e a relação dos valores de RDW com o tempo 
de internação, a ocorrência de infecções, de reinternação 
e de óbito. Foram realizadas médias e frequência, o tes-
te do Qui-Quadrado para associação entre as variáveis, uti-
lizando-se o programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), considerando significativos os resultados com p 
<0,05. Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê 
de Ética local (CAAE 21973419.0.0000.5343).

RESULTADOS 

No fluxograma da Figura 1, encontra-se a descrição da 
população. Após a análise dos prontuários de procedimen-
tos realizados durante o período proposto na coleta de da-
dos, foi analisado um total de 107 pacientes, os quais foram 
avaliados conforme a faixa de seu RDW. 

Na Tabela 1, utilizando o p < 0,05, a única comorbida-
de, entre todas as analisadas, estatisticamente significativa 
quanto à relação com o RDW foi a hipertensão arterial. As 
demais comorbidades não apresentaram relação estatísti-

had increased length of  stay, with a difference of  about one day compared to patients with normal RDW. In addition, only patients with high RDW had 
surgical site infections. Conclusions: High RDW values interact significantly with increased length of  stay and with the presence of  surgical site infection 
complications, which corroborates the applicability of  RDW as a cheap and effective prognostic marker.

KEYWORDS: RDW; prognosis; orthopedic surgery
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ca significativa e, portanto, relação de possíveis alterações 
com o RDW, assim como as cirurgias de artroplastia de 
joelho. Apesar da média de idade entre os grupos ter sido 
similar, as idades variaram entre 46 e 97 anos. 

Na Tabela 2, é possível observar significância estatística 
na relação entre valores de RDW elevados e aumento do 
tempo de internação, assim como na relação entre valores 
de RDW elevados e quadros de infecção de sítio cirúrgico. 

Apesar de maior taxa de reinternações em pacientes 
com RDW elevado, não houve significância estatística. Ou-
tras complicações pós-cirúrgicas e as taxas de óbitos tam-
bém não apresentaram p significativo neste estudo. 

DISCUSSÃO

Conforme análise dos dados, os valores de RDW ele-
vados se correlacionaram com a presença de doenças car-
diovasculares, neste caso, bem expressa pela presença de 
hipertensão arterial (5), correspondendo à metade dos pa-
cientes com o RDW elevado. A presença de outras comor-
bidades, no entanto, não teve relação com a elevação dos 
valores de RDW neste estudo. Nesse sentido, não houve 
relação significativa entre a presença de quadros isquêmi-
cos cerebrais e pneumonia no pós-cirúrgico, embora a re-
lação entre RDW elevado e tais patologias já havia sido 

*DPOC = Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
**Teste Qui-Quadrado

Tabela 1 - Relação do índice de RDW em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica com as variáveis sexo, idade, comorbidades e tipo de cirurgia.

VARIÁVEL RDW NORMAL RDW ELEVADO Valor p**
Sexo

Masculino 17 (28,8) 17 (35,4) < 0.05

Feminino 42 (71,2) 31 (64,6) < 0.05

Idade (variação anos) 74 (55-94) 71 (46-97) < 0.001

Comorbidades

Hipertensão arterial 36 (61) 23    (48) < 0.001

Arritmias - Fibrilação atrial 2 (3) 2 (4) 0.827

Diabetes mellitus tipo 2 11 (19) 3 (6) 0.771

DPOC* 4 (7) 2 (4) 0.857

Doenças reumatológicas 5 (8) 1 (2) 0.652

Sequelas neurológicas 2 (3) 4 (8) 0.634

Tipo de procedimento cirúrgico    

Artroplastia de quadril 45 (76) 39 (81) <0.001

Artroplastia do joelho 14 (24) 9 (19) 0.484

DESFECHO RDW normal RDW elevado Valor p***
Tempo de internação (dias) 4,94 5,91 < 0.001

Reinternação 5 (8) 7 (14) 0.324

Complicações

AVC* isquêmico 1 (2) 0 0.627

Infecção de sítio cirúrgico 0 4 (8) 0.024

Broncopneumonia 2 (3) 1 (2) 0.287

TEP*  1 (2) 0 0.818

Anemia  0 1 (2) 0.318

Óbito 3 (5) 1 (2) 0.501

Tabela 2 - Relação do valor de RDW de pacientes submetidos à cirurgia ortopédica com os desfechos: tempo de internação, reinternação, 
complicações e óbito.

*AVC = Acidente Vascular Cerebral
**TEP = Tromboembolia pulmonar
***Teste Qui-Quadrado
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estabelecida em estudos anteriormente feitos, relacionados 
principalmente em fraturas de quadril (10,11). 

Ademais, já evidenciaram resultados nos quais a presen-
ça de doença pulmonar obstrutiva crônica e sequelas neu-
rológicas também estão relacionadas ao aumento do RDW, 
com consequente elevação de complicações pós-opera-
tórias (10). Possivelmente, tais resultados apresentaram 
divergências em nosso estudo devido ao número de pa-
cientes reduzido em relação aos estudos referenciais, bem 
como o perfil diferente de pacientes e suas comorbidades. 

Este estudo, contudo, demonstrou aumento no tempo 
de internação nos pacientes com RDW elevado em cerca 
de um dia. Embora com intervalo pequeno, tal achado de-
monstra que o RDW pode ser um importante marcador 
quanto à evolução do paciente durante a internação. Aali-
rezaie et al. evidenciaram que níveis mais altos de RDW no 
pré-operatório, em cirurgias de artroplastia, são significati-
vamente associados a um tempo de permanência prolon-
gada. Naqueles pacientes analisados, ajustando as variáveis 
idade, etnia, IMC, índice de comorbidade, anemia, tempo 
operatório e risco de infecção, para cada aumento de 1% 
no valor do RDW, houve um aumento de 14% na duração 
da internação hospitalar (12).

Quanto à relação do aumento no índice de infecção pós-
-operatória associada ao RDW pré-operatório aumentado, 
evidencia-se neste estudo a relação estatística significativa de 
infecção de sítio cirúrgico. Um estudo realizado na popula-
ção pediátrica em cirurgia para correção de tetralogia de Fallot 
também demonstrou relação significativa do RDW aumenta-
do com a maior frequência de infecções de sítio cirúrgico (14).

Por fim, não houve relação no desfecho final de óbi-
to entre os pacientes com RDW elevado e RDW normal. 
Contudo, essa relação já foi estabelecida em pacientes que 
realizam artroplastias (15). Há evidências que, para cada 
aumento de 1% na RDW, o risco de morte aumenta em 
25% (12). Zehir et al. também mostraram forte correlação 
entre mortalidade em pacientes idosos com fratura de qua-
dril que receberam prótese parcial e apresentavam RDW 
elevado (16). Ademais, indo além do contexto ortopédico, 
o RDW foi reportado como parâmetro independente para 
mortalidade de pacientes hospitalizados (17) e preditor in-
dependente de mortalidade pós-operatória em pacientes 
com endocardite infecciosa (18).

Desse modo, os achados apresentados corroboram a 
aplicabilidade do RDW como marcador prognóstico de 
baixo custo e de boa efetividade. Ao apresentar relação 
com o aumento no tempo de internação, nos possibilita 
planejar possíveis intercorrências devido a isso, principal-
mente as relacionadas a complicações intra-hospitalares.

As principais limitações deste estudo, por conseguinte, 
se relacionam com o baixo número de pacientes avaliados, 
bem como com o fato de não ter havido distinção estatísti-
ca entre as cirurgias de urgência e as eletivas. Também, não 
houve casos de fratura exposta neste estudo, podendo ser 
esse outro fator posteriormente analisado em outro estudo. 
Além disso, não havia sido avaliada a presença de anemia 

com valores alterados de RDW, uma vez que ocorreu pou-
ca incidência nos dados analisados, não havendo qualquer 
relação estatística durante o desenvolvimento da pesquisa. 

CONCLUSÃO

Os valores elevados de RDW demonstraram interação 
com aumento do tempo de internação e a presença de 
complicações de infecção de sítio cirúrgico, representando 
um importante marcador prognóstico para estes achados. 
Mais estudos devem ser realizados para fins de confirma-
ção destes resultados. 
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RESUMO

Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma patologia com elevadas taxas de incidência e de morbimortalidade, cuja associação com 
eventos traumáticos e/ou degenerativos encontra-se estabelecida. Diversos estudos apontam a hiperglicemia como um importan-
te fator de risco para infecção de sítio cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas. Métodos: Estudo retrospectivo realizado em um 
hospital-escola do Sul do Brasil, onde foram coletados dados de 297 prontuários de pacientes submetidos à artroplastia de joelho ou 
quadril, no período de junho de 2018 a maio de 2019. Resultados: Apenas 57 (19,2%) dos pacientes tiveram sua glicemia testada, e 
destes, 21 (36,8%) possuíam diagnóstico prévio de DM. Assim, entre os pacientes com DM, foi realizado o controle glicêmico em 13 
(72,4%) destes, enquanto 8 (25,6%) não tiveram o controle glicêmico realizado durante o perioperatório. Conclusão: Os resultados 
obtidos demonstram que o controle glicêmico dos pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas foi inadequado, não sendo suficientes 
para avaliar o impacto do controle glicêmico na morbimortalidade perioperatória das cirurgias ortopédicas.

UNITERMOS: Artroplastia, Período Perioperatório, Cirurgia Ortopédica

ABSTRACT

Introduction: Diabetes mellitus (DM) is a pathology with high rates of  incidence, morbidity, and mortality, whose association with traumatic and/ or 
degenerative events is well-established. Several studies point to hyperglycemia as a relevant risk factor for surgical site infection (SSI) in orthopedic surgeries. 
Methods: A retrospective study was developed at a teaching hospital in southern Brazil, with data collection from 297 medical records of  patients un-
dergoing knee or hip arthroplasty from June 2018 to May 2019. Results: Only 57 (19.2%) of  patients had their blood glucose tested, and of  these, 21 
(36.8%) had a previous diagnosis of  DM. Thus, among the patients with DM, glycemic control was performed in 13 (72.4%) of  them, while 8 (25.6%) 
did not have glycemic control performed during the perioperative period. Conclusion: The results showed that the glycemic control of  patients undergoing 
orthopedic surgery was inadequate and insufficient to evaluate the impact of  glycemic control on perioperative morbidity and mortality in orthopedic surgeries.

KEYWORDS: Arthroplasty; perioperative period; orthopedic surgery

Perioperative glycemic control of  patients subjected to knee and hip arthroplasty
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INTRODUÇÃO

A possibilidade da ocorrência de complicações em 
pacientes cirúrgicos ortopédicos demonstra a neces-
sidade de intervenções adequadas, desde um acompa-
nhamento médico criterioso durante a internação até o 
preparo para a alta hospitalar (1). O envelhecimento da 
população favorece o aumento da prevalência de doen-
ças crônicas e, nesse contexto, surge a associação entre 
diabetes mellitus (DM) e eventos ortopédicos traumáticos 
e/ou degenerativos. 

O DM é, muitas vezes, subvalorizado e negligenciado 
no ambiente hospitalar (2), sendo um importante fator de 
risco para complicações perioperatórias e piores resultados 
pós-operatórios, principalmente devido à função leucoci-
tária prejudicada (3). Outro aspecto relevante refere-se aos 
pacientes não diabéticos que podem ter elevação transitó-
ria nos níveis de glicemia (hiperglicemia de estresse) ou, 
ainda, ter o diagnóstico de DM confirmado durante a ava-
liação pré-cirúrgica (4).

A falta de controle glicêmico, o aumento da incidência 
de infecção de sítio cirúrgico (ISC), bem como períodos 
prolongados de internação hospitalar são evidenciados por 
alguns estudos (5-7). Em relação às cirurgias ortopédicas 
com uso de prótese, Chrastil e colaboradores (8) e Maradit 
Kremers e colaboradores (9) demonstraram que a hipergli-
cemia foi associada com maior incidência de ISC. Os níveis 
glicêmicos matinais maiores do que 140 no pós-operatório 
estão associados a um risco três vezes maior de infecção 
periprotética (p < 0,001) (10). Nesse contexto, este traba-
lho avaliou o controle glicêmico perioperatório nos pacien-
tes submetidos a cirurgias ortopédicas.

MÉTODOS

Estudo retrospectivo realizado no hospital-escola San-
ta Cruz, localizado no interior do sul do Brasil. Os dados 
foram coletados através de um formulário padronizado do 
banco de dados do Sistema PEP MV 2000. Foram incluí-
dos todos os pacientes, maiores de 18 anos, admitidos e 
submetidos à artroplastia de joelho e quadril no período de 
junho de 2018 a maio de 2019. As variáveis gênero, idade, 
raça, convênio de saúde e caráter da cirurgia (eletivo ou 
urgência) foram computadas. 

Os resultados do controle glicêmico deram-se através 
da análise da glicemia capilar no dia da internação hospi-
talar, 24 horas antes da cirurgia e 24 horas após a cirurgia. 
Foram categorizados em maiores ou menores de 200 mg/
dL. Esse desfecho foi correlacionado com a presença de 
ISC, duração da internação, óbito em até 30 dias e reinter-
nação hospitalar.

O cálculo do tamanho da amostra baseou-se na pre-
valência de DM na população de 8,1% (11). O resultado 
foi de 115 pacientes para um intervalo de confiança de 
95%. A análise estatística foi feita usando o software IBM 
SPPSS versão 17 (Chicago, IL, EUA). As variáveis contí-
nuas foram resumidas em mediana (interquantil) ou mé-
dia (desvio-padrão). As variáveis dicotômicas foram cal-
culadas utilizando-se o teste de qui-quadrado. As análises 
foram confirmadas duas vezes. Um valor de p de 0,05 foi 
considerado estatisticamente significativo. Este estudo foi 
analisado e aprovado pelo Comitê de Ética local (CAAE 
21973419.0.0000.5343).

RESULTADOS

Foram analisados 297 prontuários de pacientes, com 
idade média de 69,8 (± 11) anos. Destes, 66,0% eram do 
sexo feminino, 97,0% de raça branca, 59,9% eram usuários 
de convênio privado, e 67,39% foram submetidos à artro-
plastia total/parcial do quadril.  94,3% do total das cirur-
gias ocorreram de modo eletivo e duraram, em média, 82,4 
(± 29) minutos, enquanto o período médio de internação 
hospitalar foi de 4,0 (± 2,7) dias.

Dos 297 prontuários analisados, constatou-se a preva-
lência do DM em 9,8% (29) dos pacientes, sendo que a 
análise da glicemia capilar foi realizada em 19,2% (57 pa-
cientes) do total. Desses, 36,8% (21 pacientes) possuíam o 
diagnóstico prévio de DM, dos quais apenas 72,4% rece-
beram controle glicêmico e 25,6% (8 pacientes DM) não 
realizaram o controle glicêmico durante o perioperatório, 
conforme mostra a Tabela 1.

Quanto aos valores de glicemia capilar, a glicemia média 
dos pacientes diabéticos foi de 188 (± 101) mg/dL no dia 
da internação, 203 (± 67 mg/dL) quando aferida 24 horas 
antes da cirurgia e 212 (± 97) mg/dL quando aferida 24 
horas após a cirurgia.

DM Não-DM Total p*(95%)
n % n % n %

Com controle glicêmico 21 36,8 36 63,2 57 19,2 0,007

Sem controle glicêmico 8 3,3 232 96,7 240 80,8 0,000

Total 29 9,8 268 90,2 297 100,0

Tabela 1: Pacientes submetidos à cirurgia ortopédica, incluídos no estudo (de junho de 2018 a maio de 2019) no Hospital Santa Cruz.

DM: Pacientes com diagnóstico prévio de Diabetes mellitus. Não DM: Pacientes sem diagnóstico prévio de Diabetes mellitus. p*: teste qui-quadrado de Pearson
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DISCUSSÃO

Constatou-se que 24 horas após a cirurgia houve um 
acréscimo no número de pacientes submetidos à análise 
da glicemia capilar, bem como os níveis glicêmicos nesse 
grupo apresentaram valores mais elevados. Isso pode ser 
justificado pela resposta fisiológica do organismo ocorrida 
ao ato cirúrgico – aumento dos hormônios contrarregu-
ladores da insulina e citocinas inflamatórios que levam à 
resistência à insulina –, bem como omissão do uso de insu-
lina e demais medicações antidiabéticas (3). 

Entre os pacientes DM com controle glicêmico reali-
zado na internação, 8 (38,1%) apresentaram pelo menos 
um dos valores de glicemia capilar maior do que 200 mg/
dL (dia da internação, 24 horas antes da cirurgia e 24 ho-
ras após a cirurgia), enquanto 13 (61,9%) apresentaram 
todas as glicemias menores do que 200 mg/dL. Entre os 
36 (62,1%) pacientes não DM que foram submetidos ao 
controle glicêmico no período perioperatório, constatou-se 
que 2 (5,6%) apresentaram glicemias aleatórias maiores do 
que 200 mg/dL. Essa situação pode se configurar tanto um 
quadro de hiperglicemia induzida pelo estresse, bem como 
um quadro em que o diagnóstico de DM ainda não havia 
sido estabelecido (4).

Quanto à duração da internação hospitalar, não houve 
diferença estatística entre os diabéticos e o grupo controle 
(p = 0,091). Lenguerrand e colaboradores (7) constataram 
que a duração da internação dos DM submetidos à artro-
plastia de joelho e quadril foi um dia a mais do que a inter-
nação dos não DM. ISC constatada em até 3 meses após o 
procedimento foi observada em 07 (2,3%) pacientes, dos 
quais nenhum possuía como comorbidades o DM. 

Dos pacientes infectados, apenas um paciente havia rea-
lizado o controle glicêmico no perioperatório, o qual apre-
sentou todas as glicemias menores de 200 mg/dL. Assim, 
a presença de DM não se constituiu um fator de risco para 
ISC. Resultado semelhante foi constatado por Cancienne e 
colaboradores (5), em que não houve diferença estatística 
na taxa de infecção pós-operatória de cirurgias ortopédi-
cas dos pacientes diabéticos e do grupo controle. Quatro 
(1,3%) pacientes evoluíram para óbito nos 30 dias após o 
procedimento cirúrgico, sendo que um deles era portador 
de DM, havia realizado o controle glicêmico na internação, 

e todas as glicemias aferidas estavam acima de 200 mg/
dL. Vinte e seis (8,7%) pacientes reinternaram após a alta 
hospitalar, dos quais 03 (11,5%) eram portadores de DM, 
porém apenas um havia apresentado glicemia maior do que 
200 mg/dL.

Quanto às limitações do estudo, citam-se o baixo nú-
mero dos pacientes com DM e a falta de registro nos pron-
tuários analisados. Não foi avaliada a hemoglobina glicada 
dos pacientes, embora se saiba que níveis abaixo de 8 estão 
relacionados a melhores desfechos no pós-operatório (5). 

CONCLUSÃO

Os pacientes com DM requerem considerações no pla-
nejamento de cirurgias ortopédicas. Embora a importância 
do controle glicêmico perioperatório esteja documentado 
na literatura, ainda há uma taxa elevada de pacientes que 
não possuem o controle glicêmico e quando este é feito, 
não é de forma adequado. Portanto, estudos adicionais 
são necessários para avaliar o impacto da hiperglicemia na 
morbimortalidade perioperatória das cirurgias ortopédicas.
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Comparação dos Parâmetros Analíticos de Testes Rápidos  
para o Diagnóstico da Hepatite C 

Karine Fraga Sampaio1, Jonas Michel Wolf2, Allyne Cristina Grando3

RESUMO

Introdução: O vírus da Hepatite C (HCV) frequentemente causa doença hepática crônica. Estima-se que cerca de 3% da população 
mundial está infectada cronicamente pelo HCV, sendo que no Brasil a maior incidência ocorre nas regiões Sudeste e Sul. De acordo 
com o Ministério da Saúde (MS), o diagnóstico da Hepatite C se inicia com a utilização dos Testes Rápidos (TR) ou imunoensaios. 
Desde 2011, o MS adquire e distribui os TRs às unidades de saúde atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, estabeleceu 
critérios mínimos de sensibilidade e especificidade desses testes (99,4%). Existe no mercado uma ampla variedade de TR. Objetivo: 
Compilar dados de bulas de TR e avaliar criticamente as suas informações. Métodos: Através da plataforma online da Anvisa, foram 
selecionados 11 TRs registrados. A revisão da literatura foi efetuada no Scielo e Pubmed, nos idiomas português, inglês e espanhol. 
Foram utilizados artigos dos últimos 10 anos. Resultados: Os testes, em sua maioria, encontraram-se dentro dos critérios de sensibi-
lidade e especificidade estabelecidos pelo MS. Os resultados de valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia foram altos 
(>98%). Quanto aos interferentes, as variações de temperatura e algumas alterações de amostras, como lipemia e hemólise, foram 
identificadas. Geralmente, os fabricantes utilizam um total de amostras diferente, e alguns ainda omitem essa informação, tornando 
inviável uma comparação coerente. Conclusão: Apesar dos parâmetros analíticos serem satisfatórios, será importante que haja uma 
mudança nos critérios de aceitação da Anvisa, em que, além da fiscalização, exista uma padronização para a aprovação dos testes.

UNITERMOS: Hepatite C, Sensibilidade, Especificidade, Testes rápidos.

ABSTRACT

Introduction: The Hepatitis C virus (HCV) frequently causes chronic liver disease. Estimative of  approximately 3% of  the world population is infected 
chronically with HCV, and in Brazil, the highest incidence occurs in the Southeast and South regions. According to the Ministry of  Health of  Brazil 
(Ministério da Saúde [MS]), the diagnosis of  Hepatitis C begins with the use of  Rapid Tests (RT) or immunoassays. Since 2011, the MS has acquired and 
distributed the RTs to the health units served by the Unified Health System (Sistema Único de Saúde [SUS]), for that it has established minimum criteria 
for sensitivity and specificity of  these tests (99.4%). There is a wide variety of  RTs on the market. Objective: To compile data from RT package inserts 
and critically evaluate their information. Method: Selection of  eleven registered RTs from the Anvisa online platform. The literature review from Scielo and 
Pubmed, in Portuguese, English, and Spanish. Use of  articles from the last ten years. Results: The test majority were within the sensitivity and specificity 
criteria established by the MS. The results of  positive predictive value, negative predictive value, and accuracy were high (>98%). As for the interferences, 
temperature variations and some sample changes, such as lipemia and hemolysis, were identified. Generally, manufacturers use different sample totals and 
some even omit this information, making a coherent comparison unfeasible. Conclusion: Although the analytical parameters were satisfactory, it will be 
significant to change the acceptance criteria of  Anvisa, where besides inspection, there is a standardization for the approval of  the tests.

KEYWORDS: Hepatitis c; sensitivity; specificity; rapid tests.

Comparison of  rapid test analytical parameters for the diagnosis of  Hepatitis C
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INTRODUÇÃO

O vírus da Hepatite C (HCV) foi descoberto em 1989, 
nos Estados Unidos. Identificado inicialmente como agen-
te viral atribuído à hepatite não A e não B. Pertence à fa-
mília Flaviviridae, e vem sendo reconhecido mundialmente 
como o agente causador de doença hepática crônica de 
maior relevância (1,2). O HCV é capaz de promover in-
fecção aguda, a qual, em uma pequena parcela dos casos, 
é resolvida. No entanto, o mais característico é que ocorra 
a cronificação, tal desfecho acontece em aproximadamente 
80% dos casos. A hepatite crônica pode progredir para cir-
rose ou para carcinoma hepatocelular, em que é comum a 
indicação para transplante hepático (3).

Na Hepatite C aguda, em torno de 80% dos casos apre-
senta evolução subclínica, com ausência de sintomas e ic-
terícia, o que dificulta o diagnóstico. No entanto, 20% a 
30% dos casos podem apresentar icterícia e/ou sintomas 
inespecíficos, como astenia, anorexia, mal-estar e dor ab-
dominal. Na presença da sintomatologia, o diagnóstico di-
ferencial entre HCV e outros agentes que causam hepatites 
virais é possível apenas através da realização de testes que 
detectem anticorpos específicos, antígenos virais ou ma-
terial genético viral (4). A infecção crônica é desenvolvida 
ao longo de anos ou décadas, em sua maioria de forma as-
sintomática (1). Desse modo, o diagnóstico, muitas vezes, 
é feito ao acaso, com base em alterações encontradas em 
exames de rotina ou pela triagem nos bancos de sangue (5). 

Aproximadamente 3% da população mundial está in-
fectada cronicamente pelo HCV, isso corresponde a cerca 
de 170 milhões de indivíduos (2). A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima que, a cada ano, o HCV leva a óbi-
to em torno de 399 mil pessoas, a maioria em decorrência 
do desenvolvimento de cirrose ou carcinoma hepatocelular 
(6). No Brasil, desde 1998 vem sendo implementada a noti-
ficação obrigatória da infecção por HCV. De 1999 a 2017, 
o Ministério da Saúde registrou 331.855 casos, dos quais 
63,2% ocorreram na Região Sudeste e 25,2% na Região Sul 
(7). Os genótipos mais encontrados no Brasil são o 1 (60% 
a 70%), 3 (20% a 30%) e 2 (10%) (3).

O Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites 
Virais, publicado pelo Ministério da Saúde no ano de 2018, 
determina que o diagnóstico do HCV se inicie com a utili-
zação dos Testes Rápidos (TR) ou imunoensaios em amos-
tras de sangue total, soro, fluido oral ou plasma. Os locais 
e as situações em que a utilização de TR é recomendada no 
diagnóstico do HCV são os seguintes:  populações vulnerá-
veis (indivíduos com 40 anos de idade ou mais, indivíduos 
que realizaram transfusão, transplante, indivíduos em situa-
ção de compartilhamento de material de injeção); comuni-
cantes de pessoas vivendo com hepatites virais; acidentes 
biológicos ocupacionais; gestantes (durante o pré-natal, 
parturientes e puérperas); situação de abortamento espon-
tâneo, independentemente da idade gestacional; pessoas 
em situação de violência sexual; serviços de saúde sem in-
fraestrutura laboratorial ou localizados em regiões de difícil 

acesso; segmentos populacionais flutuantes; Instituições da 
Atenção Primária à Saúde (ex.: UBS) e outras instituições 
pertencentes a Programas do Ministério da Saúde; Cen-
tro de Testagem e Aconselhamento (CTA); Unidade de 
Testagem Móvel (UTM); Centro de Atenção Psicossocial 
(Caps); serviços de atendimento de emergência; pronto-so-
corro; hospitais e maternidades; laboratórios que realizam 
pequenas rotinas (rotinas com até cinco amostras diárias 
para diagnóstico da infecção pela Hepatite C) (5).

Os TRs são imunoensaios cromatográficos baseados na 
tecnologia de imunocromatografia de fluxo (8). A execu-
ção é simples, podendo ser feito em até 30 minutos, sem 
necessitar de estrutura laboratorial constituída. Podem ser 
realizados por meio de fluido oral, sangue total, plasma ou 
soro. A simplicidade em sua execução os torna uma ferra-
menta fundamental na expansão do diagnóstico do HCV e 
podem ser utilizados na pesquisa de antígenos ou anticor-
pos. No caso do teste destinado à pesquisa de anticorpos, 
haverá uma membrana de nitrocelulose para captura de an-
ticorpos existentes na amostra, e nela, estarão imobilizados 
antígenos (geralmente proteínas sintéticas). Se a pesquisa 
for para identificar antígenos, haverá anticorpos imobiliza-
dos na membrana, possibilitando a captura dos antígenos 
existentes na amostra (5).

Além de serem vantajosos pela facilidade da execução 
e resultados quase que imediatos, os TRs ainda constituem 
uma ferramenta de grande importância no cenário epide-
miológico do Brasil, uma vez que a maior parte dos indi-
víduos é diagnosticada na fase crônica da doença (5). A 
utilização dos TRs na busca por infecções ativas nos por-
tadores crônicos tem demonstrado alta sensibilidade, supe-
rior a 97% (9,10).

Existe no mercado uma ampla variedade de TR entre 
tipos e fabricantes. O objetivo desta pesquisa foi compi-
lar dados e determinar qual TR é mais sensível/específico, 
qual possui maior valor de acurácia, maior valor preditivo 
positivo e negativo e quais os interferentes para orientar os 
responsáveis técnicos na hora de adquirir um TR.

 
MÉTODOS

Através da plataforma online da Anvisa, foram selecio-
nados 11 testes imunocromatográficos registrados. Destes, 
9 bulas foram encontradas em plataforma online. Entra-
mos em contato com os 2 fabricantes cujas bulas não es-
tavam disponíveis em plataforma online e não obtivemos 
resposta. A revisão da literatura foi efetuada nas bibliotecas 
eletrônicas Scielo e Pubmed, nos idiomas português, inglês 
e espanhol, utilizando os seguintes descritores: Hepatite C 
(sempre no primeiro campo da busca), combinado com 
os demais descritores, um por vez: sintomas, transmissão, 
diagnóstico, epidemiologia. Também foi realizada uma 
busca utilizando como descritores testes rápidos, sensibili-
dade, especificidade, acurácia. Foram utilizados artigos dos 
últimos 10 anos. 
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RESULTADOS

Tabela 1. Tabela comparativa entre as informações contidas nas bulas de testes rápidos para o diagnóstico da Hepatite C

Nome comercial  
do teste Fabricante Total de amostras 

testadas VP VN FP FN S 
(%)

E 
(%)

Acurácia 
(%)

VPP 
(%)

VPN 
(%)

HCV Ab - ECO Test11 ECO Diagnóstica Ltda. 977 197 778 2 0 100 99,7 99,79 98,99 100

HCV Ab Plus Combo12 CTK Biotech, Inc. 1050 312 731 3 4 99 99,5 99,33 98,73 99,59

HCV - EIC13 Gold Analisa 
Diagnóstica Ltda. 905 127 777 1 0 100 99,8 99,88 99,21 100

HCV RAPID TEST14 Diagnóstica Indústria e 
Comércio Ltda. 514 277 233 3 1 98,9 99,6 99,22 99,64 98,72

HCV RÁPIDO15 VIDA Biotecnologia 905 127 777 1 0 100 99,8 99,88 99,21 100

IMUNO-RÁPIDO HCV16 Wama Produtos para 
Laboratório Ltda. 905 127 777 1 0 100 99,8 99,88 99,21 100

Interkit HCV17 Katal Biotecnológica 
Ind. Com. Ltda. NI NI NI NI NI 99,9 100 NI 100 NI

IMUNOCROM MB 
HCV18 MBiolog Diagnósticos 124 52 71 1 0 98,1 100 99,19 100 98,61

OL HCV19 Oranfelife Comércio e 
Indústria Ltda. NI NI NI NI NI 100 99,4 NI NI 100

VP: Verdadeiro Positivo; VN: Verdadeiro Negativo; FP: Falso Positivo; FN: Falso Negativo; S: Sensibilidade; E: Especificidade; VPP: Valor Preditivo Positivo; VPN: Valor Preditivo Negativo; NI: 
Não informado. 

Tabela 2. Interferentes da amostra citados em bulas de testes rápidos para o diagnóstico da Hepatite C

Nome comercial do teste Interferentes da amostra

HCV Ab - ECO Test11 
Lipemia, hemólise e turbidez. Amostras de soro ou plasma podem ser estocadas até 5 dias entre 2-8°C 
e após 5 dias congeladas a -20°C. Amostras de sangue total podem ser estocadas até 24h entre 2-8°C. 
Múltiplos congelamentos e descongelamentos.

HCV Ab Plus Combo12 Hemólise. Altos títulos de anticorpos heterófilos ou fator reumatoide. Quantidade de anticorpos presentes 
inferior ao limite de detecção. Janela imunológica.

HCV - EIC13
Lipemia, hemólise e contaminação bacteriana. Amostras de soro ou sangue total podem ser estocadas 
até 48h entre 2-8°C, ou a -20°C para armazenagens mais longas. Múltiplos congelamentos e 
descongelamentos. Baixa reatividade.

HCV RAPID TEST14 Amostras de sangue total podem ser estocadas até 3 dias entre 2-8°C e após 3 dias armazenadas a -20°C. 
Concentração abaixo de 2NCU/mL.

HCV RÁPIDO15 
Lipemia, hemólise e contaminação. Amostras de soro podem ser estocadas até 7 dias entre 2-8°C. 
Amostras de soro e plasma quando armazenadas por períodos superiores a 7 dias devem ser congeladas a 
-20°C. Baixa reatividade. Diluição. Múltiplos congelamentos e descongelamentos.

IMUNO-RÁPIDO HCV16

Lipemia, hemólise e contaminação. Amostras de soro podem ser estocadas até 48h entre 2-8°C. Amostras 
de soro e plasma quando estocadas por períodos superiores a 48h devem ser congeladas a -20°C. Baixa 
reatividade. Diluição. Múltiplos congelamentos e  descongelamentos. Amostras de sangue colhidas com 
EDTA. Janela imunológica.

Interkit HCV17 

Lipemia, hemólise, turbidez. Amostras de soro e plasma devem ser estocadas até 5 dias entre 
2-8°C, quando estocadas por mais tempo devem ser congeladas a -20°C. Amostras de sangue total 
analisadas após 24h ou que estejam estocadas fora de refrigeração (2-8ºC). Múltiplos congelamentos e 
descongelamentos. Substâncias como anticoagulantes e componentes do sangue. Janela imunológica. 
Altos títulos de anticorpos heterófilos ou fator reumatoide.

IMUNOCROM MB HCV18
Amostras de soro e plasma podem ser estocadas até 3 dias entre 2-8°C. Amostras de sangue total 
analisadas após 24h ou que estejam estocadas fora de refrigeração (2-8ºC). Efeito pró-zona em amostras 
com alta reatividade. Altos títulos de anticorpos heterófilos, fator reumatoide ou anticorpos HAMA.

OL HCV19
Amostras contendo precipitados. Amostras de sangue total podem ser estocadas até 3 dias entre 2-8ºC. 
Amostras de soro ou plasma podem ser estocadas até 3 dias entre 2-8°C ou congeladas para períodos 
superiores a 3 dias.



486

COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS ANALÍTICOS DE TESTES RÁPIDOS PARA O DIAGNÓSTICO DA HEPATITE C   Wolf et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 483-488, abr.-jun. 2022

Foram selecionadas 9 bulas de testes rápidos, em que 
foram avaliados o total de amostras testadas, a quanti-
dade obtida de verdadeiro positivo (VP), verdadeiro ne-
gativo (VN), falso positivo (FP) e falso negativo (FN) e, 
também, os valores estabelecidos para os parâmetros que 
garantem a credibilidade de um teste: sensibilidade, espe-
cificidade, acurácia, valor preditivo positivo (VPP) e valor 
preditivo negativo (VPN). Os resultados são apresenta-
dos na Tabela 1.

Todos os testes possuíam valores superiores a 98% para 
sensibilidade, especificidade, acurácia, VPP e VPN. Cinco 
dos testes afirmam ser 100% sensíveis e três testes afir-
mam ser 100% específicos. Foi observado que três testes 
possuem os mesmos valores para todos os parâmetros em 
questão, incluindo o total de amostras testadas e os resul-
tados obtidos.

Todos os testes apontam que o armazenamento do kit e 
das amostras em temperatura incorreta pode gerar intercor-
rências, bem como a utilização dos materiais do ensaio fora 
da temperatura ambiente e a leitura dos resultados após o 
tempo indicado. Lipemia e hemólise são citadas como inter-
ferentes em cinco dos testes. Quatro testes apontam janela 
imunológica ou limite de detecção como limitação, e três 
testes indicam que altos títulos de anticorpos heterófilos e 
fator reumatoide podem causar alteração nos resultados. Os 
possíveis interferentes provenientes do kit e das amostras 
para cada teste são descritos nas Tabelas 2 e 3.

DISCUSSÃO

Para o rastreamento de uma patologia, devem-se utili-
zar prioritariamente testes baratos, cuja aplicação seja fácil 
e que forneçam resultados precisos, consistentes e válidos, 
classificando corretamente as pessoas como tendo ou não 
a determinada doença (20). Estudos confirmam que um 
mesmo teste pode possuir uma vasta gama de fabricantes 
diferentes, conferindo variações em suas aplicabilidades. É 
importante que, antes de optar por um ou outro, saibamos 
analisar qual escolha nos garantirá uma melhor confiabili-
dade do resultado a ser obtido (21). 

Desde 2011, os TRs são adquiridos e distribuídos pelo 
Ministério da Saúde às unidades de saúde atendidas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, foram estabe-
lecidos critérios mínimos de sensibilidade e especificidade 
desses testes, sendo de 99,4% o valor mínimo aceito para 
os dois critérios (5).

Todas as bulas verificadas neste estudo apresentaram 
valores superiores a 98% para sensibilidade e especifici-
dade que são parâmetros de suma importância, uma vez 
que nos permitem ter uma ideia do quão bom é o desem-
penho de um determinado teste diagnóstico. O teste ideal 
seria 100% sensível e 100% específico; no entanto, existe 
um antagonismo entre os dois parâmetros em virtude do 
aumento da sensibilidade consequentemente aumentar a 
ação de interferentes, o que induz um maior número de 

Nome comercial do teste Interferentes do kit

HCV Ab - ECO Test11
Kit estocado fora do intervalo 2-30°C ou congelados. Materiais do ensaio fora da temperatura ambiente na 
hora do uso. Contaminação biológica ou microbiológica do kit, pipetas, coletores e reagentes. Resultado 
interpretado após 15 minutos.

HCV Ab Plus Combo12 Kit estocado fora do intervalo 2-8°C. Materiais do ensaio fora do intervalo 15-30°C na hora do uso. Resultado 
interpretado após 20 minutos.

HCV - EIC13
Reagentes estocadas fora do intervalo 2-30°C. Exposição a temperaturas elevadas e/ ou luz solar direta. 
Congelamento da placa-teste causa deterioração irreversível. Materiais do ensaio fora da temperatura 
ambiente na hora do uso. Resultado interpretado após 15 minutos.

HCV RAPID TEST14 Kit estocado fora do intervalo 4-30°C. Contato com exposição solar direta, umidade, calor ou congelado. 
Materiais do ensaio fora da temperatura ambiente na hora do uso. Resultado interpretado após 30 minutos.

HCV RÁPIDO15 Kit estocado fora do intervalo 2-30°C. Materiais do ensaio fora da temperatura ambiente na hora do uso. 
Resultado interpretado após 15 minutos.

IMUNO-RÁPIDO HCV16 Kit estocado fora do intervalo 2-30°C. Materiais do ensaio fora da temperatura ambiente na hora do uso. 
Resultado interpretado após 15 minutos.

Interkit HCV17
Reagentes estocadas fora do intervalo 15-25°C. Congelamento ou exposição a temperaturas superiores a 
30°C. Materiais do ensaio fora da temperatura ambiente na hora do uso. Resultado interpretado após 20 
minutos.

IMUNOCROM MB HCV18

Reagentes estocadas fora do intervalo 15-30°C. Reagentes submetidas à refrigeração. Materiais do ensaio 
fora da temperatura ambiente na hora do uso. Após abertos, os dispositivos do teste possuem estabilidade 
de 1h quando em temperatura ambiente e umidade próxima a 42%. Exposição à luz forte, umidade ou calor. 
Resultado interpretado após 20 minutos.

OL HCV19 Kit estocado fora do intervalo 2-30°C. Exposição à umidade. Materiais do ensaio fora da temperatura ambiente 
na hora do uso. Resultado interpretado após 20 minutos.

Tabela 3. Interferentes do kit citados em bulas de testes rápidos para o diagnóstico da Hepatite C
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FP. Na prática, o que se busca é um meio-termo para que 
os testem tenham uma sensibilidade alta, sem que haja uma 
grande perda de especificidade (22).

A sensibilidade se refere aos indivíduos que possuem a 
patologia e apresentam o resultado do teste positivo (VP), 
enquanto a especificidade se refere aos indivíduos que não 
possuem a patologia e apresentam o resultado do teste ne-
gativo (VN) (23). Quanto maior a sensibilidade de um tes-
te, mais facilmente será a detecção de anticorpos da doença 
em fase aguda (5). Na nossa análise, o teste com menor 
valor de sensibilidade foi o IMUNOCROM MB HCV, com 
98,1%, e cinco testes, sendo eles HCV Ab – ECO Test, 

HCV – EIC, HCV RÁPIDO, IMUNO-RÁPIDO HCV e 
OL HCV apresentaram sensibilidade de 100%. Quanto à 
especificidade, o menor valor encontrado foi no OL HCV, 
que apresentou 99,4%, e dois testes apresentaram 100% 
de especificidade, sendo eles o Interkit HCV e o IMUNO-
CROM MB HCV. Quanto maior a especificidade, menores 
serão as chances de se ter um resultado FN (22). Apesar de 
os valores serem muito próximos, nenhum teste apresen-
tou 100% para os dois valores em simultâneo. De acordo 
com os critérios mínimos estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde, três testes não estariam em concordância, uma vez 
que apresentam valores inferiores a 99,4% para sensibilida-
de e/ou especificidade, sendo eles HCV Ab Plus Combo, 
HCV RAPID TEST e IMUNOCROM MB HCV (5). 

Através dos valores de sensibilidade e especificidade 
que o teste possui, é possível que se obtenha o valor de 
acurácia (24). Em testes com apenas uma circunstância-al-
vo, cujos resultados sejam referidos em apenas duas cate-
gorias – positivos e negativos, a acurácia deve ser calculada 
pela proporção de resultados VP e VN em relação aos re-
sultados FP e FN. Para que se possa avaliar a acurácia de 
um teste, deve-se comparar o valor obtido com o valor de 
acurácia de um teste considerado padrão ouro (25). Neste 
parâmetro sete testes obtiveram mais de 99% e dois testes, 
sendo eles Interkit HCV e OL HCV, não fornecem infor-
mações para obtenção desse dado.

O VPP se refere à proporção de indivíduos que possuem 
o resultado positivo e que tenham esse resultado positivo con-
firmado através de um teste considerado padrão ouro (VP). 
Se o teste diagnóstico apresenta um resultado de VPP elevado, 
é muito provável que o paciente que obtiver resultado positi-
vo tenha, de fato, a patologia que está sendo investigada (24). 
Apenas o OL HCV não forneceu informações para obtenção 
deste dado, todos os demais testes possuíam valores superio-
res a 98%. Interkit HCV e IMUNOCROM MB HCV apon-
tam o valor de 100% para VPP.

O VPN, ao contrário do VPP, representa a proporção 
de indivíduos com resultado negativo que tenham esse 
resultado confirmado através de um teste considerado 
padrão ouro (VN). Quando um teste possui o valor de 
VPN elevado, é muito provável que o paciente que obti-
ver o resultado negativo não esteja portando a patologia 
investigada (24). Apenas o Interkit HCV não forneceu 
informações para obtenção deste dado, todos os demais 

possuíam valores superiores a 98%, sendo cinco delas 
com 100% de VPN. 

É importante ressaltar que, para obtenção desses valo-
res, considera-se o número total de amostras testadas (23-
25), sendo que o Interkit HCV e OL HCV não forneceram 
esse dado, visto que não consta em suas bulas o número 
total de amostras testadas, nem quantos FP, FN, VP e VN 
foram obtidos. Outra divergência percebida foi o fato do 
HCV-EIC, HCV RÁPIDO e IMUNO-RÁPIDO HCV 
fornecem os mesmos valores para todos os parâmetros, 
em que indicam que, em um total de 905 amostras testadas, 
os resultados obtidos foram idênticos para os três testes. 
Todavia, dado o nosso conhecimento, não há dados na lite-
ratura debatendo sobre o controle de qualidade aplicado a 
TR e concluindo que mais de um teste não pode encontrar 
os mesmos valores para todos os parâmetros.

Todos os testes citaram possíveis intercorrências cau-
sadas pelo armazenamento do kit e das amostras em tem-
peraturas incorretas, bem como a utilização dos materiais 
do ensaio fora da temperatura ambiente e a leitura dos re-
sultados após o tempo indicado. Estudos comprovam que 
expor material biológico a temperaturas inadequadas pode 
acarretar deterioração do mesmo e divergências nos resul-
tados de testes laboratoriais (22,26-28).

A lipemia que diz respeito ao aumento de triglicerídeos 
no sangue é citada em cinco dos testes como interferente, e 
a hemólise, caracterizada pela presença de hemoglobina li-
vre, gerando cor avermelhada no soro após centrifugação é 
citada em seis dos testes (22). Quatro testes apontam janela 
imunológica ou limite de detecção como limitação, e três tes-
tes indicam que altos títulos de anticorpos heterófilos e fator 
reumatoide podem causar alteração nos resultados; apenas 
o IMUNOCROM MB HCV refere os anticorpos HAMA 
como interferente e somente o IMUNO-RÁPIDO HCV cita 
o EDTA. HCV RAPID TEST, IMUNOCROM MB HCV 
e OL HCV não citam como interferentes lipemia, hemólise 
ou turbidez. As informações contidas na literatura sugerem 
que a membrana de nitrocelulose contida nos TRs pode filtrar 
alguns interferentes, como os glóbulos vermelhos do sangue 
(29). Contudo, ainda é possível que se obtenham resultados 
FP ou FN quando as amostras encontram-se lipêmicas, he-
molisadas ou com determinados anticorpos que possam oca-
sionar reação cruzada com o teste (22-30).

Os testes HCV Ab – ECO Test e IMUNO-RÁPIDO 
HCV indicam uma sensibilidade de 100% e apontam janela 
imunológica e anticorpos específicos como possíveis inter-
ferentes. Os interferentes acarretam em um maior número 
do FP, o que, consequentemente, diminuiria a especifici-
dade desses testes. Entretanto, foi observada apenas uma 
pequena queda nesses valores, já que a especificidade dos 
mesmos é de 99,7% e 99,8% respectivamente, o que torna 
as informações contraditórias (22). O próprio MS afirma 
que o HCV possui uma janela imunológica que pode equi-
valer a um período de até 90 dias (5), logo, é incontestável 
que todas as bulas deveriam citá-la ou apontar um limite 
de detecção. 
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CONCLUSÃO

Os TRs para o diagnóstico da Hepatite C, em sua maio-
ria, encontraram-se dentro dos critérios analíticos estabe-
lecidos pelo MS, fazendo jus ao seu propósito. Por outro 
lado, quanto aos interferentes, as variações de temperatura 
e algumas alterações de amostras, como lipemia e hemólise, 
foram citadas por quase todos os testes. Além disso, consi-
derando que todos os TRs utilizam a mesma metodologia, 
existe uma variação maior do que a esperada entre os seus 
possíveis interferentes, como a janela imunológica, a qual é 
referida em apenas quatro bulas. O fato de cada fabricante 
utilizar um total de amostras diferente e alguns ainda omi-
tirem esse valor torna inviável uma comparação fidedigna 
dos resultados. É importante que haja uma mudança nos 
critérios de aceitação da Anvisa, onde, além da fiscalização, 
exista uma padronização para a aprovação dos testes, na 
qual todos possam ser comparados mediante condições 
analíticas reprodutíveis, obtendo, dessa forma, instruções 
claras e objetivas ao consumidor.
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Mortalidade por pneumonia em pacientes internados em 
ambiente hospitalar: Uma análise sobre as internações na 

cidade de Pelotas/RS, Brasil

Lucas Rodrigues Mostardeiro1, Paulo Foiatto Tarasconi2, Augusto Rabello Pettinelli3, Letícia Oliveira de Menezes4

RESUMO

Introdução: Pneumonia é uma doença que cursa com inflamação aguda do parênquima pulmonar (comumente por infecção) em 
um paciente que adquiriu a doença na comunidade ou em ambiente hospitalar. Além disso, as pessoas em hospitais, asilos e que 
frequentam ambientes médicos tendem a sofrer de mais doenças, mesmo sem a pneumonia, que aquelas que vivem na comunidade. 
A apresentação clínica das pneumonias varia: de pneumonia leve caracterizada por febre e tosse produtiva até pneumonia grave 
caracterizada por desconforto respiratório e sepse. Objetivo: Este estudo tem por objetivo analisar o número de internações e a 
quantidade de óbitos evolvidos em pacientes com pneumonia internados em ambiente hospitalar no município de Pelotas/RS, no 
período de janeiro de 2008 a dezembro de 2018. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, utilizaram-se dados do DATASUS 
(Departamento de Informática do SUS) sobre a análise de dados de internações de pacientes com pneumonia na cidade de Pelotas. 
Resultados: Percebe-se que variou o número de internações e óbitos, concluindo que não se segue uma linha proporcional entre 
internações/óbitos. Viu-se que brancos e idosos são os principais afetados pela doença, tanto em internação quanto em óbitos, com 
ligeiro predomínio no sexo masculino. Conclusão: Há um predomínio de óbitos em idosos e na raça branca. Tendo em vista que a 
mortalidade e os óbitos serão sempre maiores quanto maior a idade dos pacientes, mostrando que esta doença não segue um padrão 
sem variações na proporção de internação/óbito, no decorrer dos anos estudados. 

UNITERMOS: Pneumonia Associada à Assistência à Saúde, Vigilância em Saúde Pública, Prevenção Primária

ABSTRACT

Introduction: Pneumonia is a disease that develops with acute inflammation of  the lung parenchyma (commonly from infection) in a patient who has acquired 
the illness in the community or a hospital setting. In addition, people living in hospitals, nursing homes, and those who frequent hospital settings tend to suffer from 
more diseases, even without pneumonia, than those living in the community. The clinical presentation of  pneumonia varies: from mild pneumonia characterized by 
fever and productive cough to severe pneumonia characterized by respiratory distress and sepsis. Objective: This study aims to analyze the number of  hospi-
talizations and deaths evolved in patients with pneumonia admitted to a hospital environment in the city of  Pelotas/RS from January 2008 to December 2018. 
Methods: a cross-sectional study using data from DataSUS (SUS computer department) for data analysis of  hospitalizations of  patients with pneumonia in 
the city of  Pelotas. Results: The study showed that the number of  hospitalizations and deaths varied, concluding that there is no proportionality between hospi-
talizations/deaths. It was found that whites and the elderly are the main ones affected by the disease, both in hospitalization and death, with a slight predominance 
in males. Conclusions: there is a predominance of  deaths in the elderly and whites. Considering that mortality and deaths will always be higher the older the 
patients are, this disease does not follow a pattern without variations in the proportion of  hospitalization/deaths over the years studied.

KEYWORDS: Healthcare-associated pneumonia; public health surveillance; primary prevention

Mortality from pneumonia: an analysis of  hospitalizations in the city of  Pelotas, RS, Brazil
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INTRODUÇÃO

A pneumonia é geralmente adquirida na comunidade 
ou em ambiente hospitalar. A pneumonia adquirida na 
comunidade (PAC) é uma das principais causas de mor-
bidade e mortalidade no mundo (1). A apresentação clí-
nica da PAC varia, apresentando-se de pneumonia leve, 
caracterizada por febre e tosse produtiva, até pneumonia 
grave, caracterizada por desconforto respiratório e sepse. 
Devido ao amplo espectro de características clínicas as-
sociadas, a PAC faz parte do diagnóstico diferencial de 
quase todas as doenças respiratórias. Os fatores de risco 
incluem idade ≥ 65 anos, comorbidades crônicas, infec-
ções virais respiratórias concomitantes ou antecedentes, 
proteção das vias aéreas prejudicada, tabagismo, abuso de 
álcool e outros fatores relacionados ao estilo de vida. As 
causas mais comumente identificadas de PAC incluem ví-
rus respiratórios, bactérias típicas (por exemplo, Streptococ-
cus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis) 
e bactérias atípicas (por exemplo, Legionella spp, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae). Pseudomonas e Staphylo-
coccus aureus resistentes à meticilina (MRSA) são causas 
menos comuns que ocorrem predominantemente em pa-
cientes com fatores de risco específicos (2). 

A pneumonia adquirida no hospital ou em outro 
ambiente de assistência à saúde é, em geral, mais grave 
do que a pneumonia adquirida na comunidade, porque 
os micro-organismos tendem a ser mais agressivos (3). 
Também é menos provável que respondam a antibióti-
cos (chamado resistência) e são, portanto, mais difíceis 
de tratar. Além disso, as pessoas em hospitais e asilos e 
que frequentam ambientes médicos tendem a sofrer de 
mais doenças, mesmo sem a pneumonia, que aquelas que 
vivem na comunidade, o que as deixa com menos defesas 
para lutar contra as infecções (3). 

O diagnóstico requer a demonstração de um infiltrado 
na imagem do tórax em um paciente com uma síndrome 
clinicamente compatível (por exemplo, febre, dispneia, 
tosse e leucocitose). Para a maioria dos pacientes, uma 
radiografia de tórax posteroanterior e lateral é suficiente. 
A tomografia computadorizada é reservada para casos se-
lecionados. A seleção de um regime antibiótico empírico 
baseia-se na gravidade da doença, no local do tratamento e 
nos patógenos mais prováveis (4). 

Tendo em vista o grande número de internações e óbi-
tos evolvidos em pacientes com pneumonia internados 
em ambiente hospitalar, realizou-se este estudo com o 
objetivo de aprofundar os conhecimentos demográficos 
e a relação entre óbito/internação. O estudo foi baseado 
nos dados de pacientes internados com pneumonia no 
município de Pelotas/RS, no período de janeiro de 2008 
a dezembro de 2018.

MÉTODOS 
Trata-se de um estudo transversal feito por meio de 

uma análise de dados secundários sobre as internações 
para tratamento de pneumonia no período de janeiro de 
2008 a dezembro 2018. 

Os dados utilizados foram obtidos através do DATA-
SUS (5) (Departamento de Informática do SUS), banco 
de dados do Ministério da Saúde, através da plataforma 
TabNet. Foram obtidos os dados de número de pacientes 
internados, raça, sexo e número de óbitos em pacientes in-
ternados com pneumonia. 

Não houve a necessidade de encaminhamento para o 
Comitê de Ética em Pesquisa, visto que os dados utilizados 
não possuem identificação individual dos pacientes e são 
de domínio público com acesso livre à população.

RESULTADOS

Através da Tabela 1, que relaciona o número de interna-
dos e o número de óbitos, verificamos que não houve uma 
constante no número de internações e óbitos no decorrer 
dos anos, ocorrendo variações tanto para mais, quanto para 
menos nos números em questão.

Na análise da Tabela 2, vemos que o óbito é mais fre-
quente em crianças menores de um ano, tendo um decrés-
cimo proporcional até os 25 a 29 anos e abrange as idades 
mais avançadas da população adulta, principalmente dos 
60 aos 80 anos ou mais, onde vemos um aumento signifi-
cativo no número de óbitos nessas faixas etárias, represen-
tando 80,34% no número de óbitos totais. 

Na Tabela 3, podemos verificar que os óbitos são mais 
comuns em homens, cerca de 51,33%. Na Tabela 4, pode-
mos concluir que a raça branca é a que mais sofre com óbi-
to do que as outras raças, tendo uma parcela significativa 
de 73,18% dos casos.

Fonte: DATASUS (Departamento de Informática do SUS)

Tabela 1 - Número de internações e de óbitos em pacientes com pneumonia em Pelotas/RS.

ANO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Internações 1180 1140 961 978 957 1100 1285 1449 1287 1114 1104 12555

Óbitos 104 109 102 127 121 194 195 232 212 228 248 1872
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DISCUSSÃO

Percebe-se que as internações e os óbitos são mais 
comuns em pacientes com idade mais elevada (Tabela 2), 
começado uma maior frequência significativa a partir da 
faixa etária dos 60 anos de idade, sendo mais predominante 

em pacientes mais idosos, com idade superior aos 80 anos. 
Esse fato era esperado, pois a doença é mais prevalente 
em idosos e em crianças menores de 1 ano (6). Com isso, 
podemos concluir que esta doença tem relação com a idade 
e o mau prognóstico. Além disso, nota-se, na Tabela 3, que 
óbitos em pacientes com pneumonia ocorrem de forma 
praticamente equitativa em ambos os sexos; entretanto, há 
um leve predomínio no sexo masculino (51,33%), seguindo 
o esperado do estudo (4). Outro dado que chama atenção é 
o predomínio de óbitos na raça branca em Pelotas. Contu-
do, deve-se considerar que no município a população bran-
ca é prevalente quando comparada com as demais raças 
– cerca de 82%, segundo dados do IBGE (7).

Vê-se pela Tabela 1 que pacientes internados com 
pneumonia não seguiram uma crescente nos casos ou uma 
decrescente, variando tanto para mais, quanto para menos 
nos números dos casos. Não levando a óbito, também, 
em forma proporcional anual entre as internações, pois, 
em 2015, houve 1449 internações com 232 óbitos (repre-
sentando 16,01% dos óbitos nestes pacientes) e, em 2018, 
ocorreram 1104 internações e 248 óbitos (representando 
22,46% dos óbitos nestes pacientes).

O presente estudo apresenta como limitações o fato 
de ser um estudo baseado em dados secundários, nos 
quais, por vezes, pode haver um sub-registro de infor-
mações. Assim, a importância do presente estudo se tra-
duz na importância da análise minuciosa de como pa-
cientes de determinada faixa etária, sexo ou etnia estão 
mais propensos à internação e ao óbito, fato que pode 
ajudar a equipe médica no cuidado mais cauteloso para 
com os pacientes que têm maiores chances de complica-
ções da pneumonia. 

 
CONCLUSÃO

Conclui-se que, no presente artigo, a pneumonia é uma 
doença que tem alta morbidade e mortalidade em números 
gerais. Sendo assim, é uma das doenças mais comuns em 
prevalência e morte no ambiente hospitalar de Pelotas nos 
anos de 2008 a 2018. 

A partir deste estudo, nota-se que é imprescindível um 
cuidado mais cauteloso em pacientes com idade superior 
a 60 anos em diante, pois o sistema imunológico desses 
pacientes não possui uma mesma eficácia de uma pessoa 
jovem. Também, na pediatria, o cuidado mais cauteloso 
deve ser para pacientes que possuam uma idade inferior a 
um ano, pois nessa faixa está o maior número de óbitos e 
internações de pacientes que possuem a doença.

Espera-se que a exposição dos dados contidos no ar-
tigo possa contribuir para que os leitores possam avaliar 
com melhor compreensão da doença em questão. Alme-
ja-se, também, que os leitores, estudiosos e profissionais 
da saúde possam utilizar este trabalho para o desenvolvi-
mento do conhecimento e do manejo da pneumonia em 
ambiente hospitalar.

IDADE Valor
< 1 24

1 A 4 6

5 a 9 2

10 a 14 6

15 a 19 3

20 a 29 19

30 a 39 35

40 a 49 65

50 a 59 208

60 a 69 333

70 a 79 481

> 80 690

Total 1872

Tabela 2 - Número de óbitos por faixa etária (por anos de idade) em 
pacientes com pneumonia no município de Pelotas/RS.

Fonte: DATASUS (Departamento de Informática do SUS)

Sexo Óbitos
Total 1872

Masculino 961

Feminino 911

Tabela 3 - Número de óbitos de pacientes com pneumonia por sexo no 
município de Pelotas/RS.

Fonte: DATASUS (Departamento de Informática do SUS)

Cor/raça Óbitos 
Total 1872

Branca 1370

Preta 106

Parda 51

Amarela 9

Sem informação 336

Tabela 4 - Número de óbitos em pacientes com pneumonia por raça 
no município de Pelotas/RS

Fonte: DATASUS (Departamento de Informática do SUS) 
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A relação da força de preensão palmar e hemoglobina glicada em 
indivíduos com Diabetes Mellitus tipo II

Bruna Bianchin¹, Larissa Pereira², Suelen Menegotto³, Thalita Borges4, Thuany Silvestre Garcia5, Rafael Antônio Rodrigues Beloli6 
Vanessa Rigon Spanevello7, Claudia Cipriano Vidal Heluany8, Daniel Meller Dal Toé9, Kristian Madeira10

RESUMO

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que acarreta disfunções orgânicas devido ao mau controle glicêmico, que pode ser avaliado 
pela dosagem de hemoglobina glicada (H1C). Em decorrência da metabolização muscular da glicose e da redução da sensibilidade insulínica, o 
DM gera perda de massa, de desempenho e de força muscular. Esta pode ser avaliada pela força de preensão palmar (FPP) através de um Dina-
mômetro. Objetivos: Correlacionar a FPP e H1C em indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Métodos: Realizado estudo observacional, 
descritivo e retrospectivo com coletas de dados secundários e abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 60 prontuários no período 
de junho a novembro de 2019, em um consultório particular de endocrinologia, em Criciúma/SC. O protocolo da pesquisa incluiu: idade, sexo, 
escolaridade, raça, estado civil, tabagismo, álcool, exercício físico e FPP. Resultados: A média de idade do nosso estudo foi de 56,82 (± 5,37) 
anos, com prevalência feminina. A descompensação da DM2 foi associada ao casamento ou à união estável. Observou-se relação significativa 
entre FPP e H1C em um grupo de mulheres com idade superior a 55 anos e H1C normal, as quais apresentaram maior FPP na mão dominante. 
Conclusão: Não houve diferença entre a FPP em mão dominante e mão não dominante, quando comparados homens e mulheres e DM2 
compensada e não compensada. As mulheres com idade acima de 55 anos apresentaram valores maiores de FPP na mão dominante no grupo 
das que estavam com a DM2 compensadas. Nos demais grupos, não se evidenciou diferença significante.

UNITERMOS: Diabetes mellitus, Força muscular, Hemoglobina glicada

ABSTRACT

Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is a disease that causes organic dysfunctions due to poor glycemic control that can be assessed by measuring glycated hemoglo-
bin (HbA1c). As a result of  the muscle metabolization of  glucose and reduced insulin sensitivity, DM leads to loss of  mass, performance, and muscle strength. That 
can be evaluated by handgrip strength (HGS) using a dynamometer. Objectives: To correlate the HGS and HbA1c in individuals with type 2 Diabetes Mellitus 
(DM2). Methods: An observational, descriptive, and retrospective study was carried out with secondary data collection and a quantitative approach. The sample 
was composed of  60 medical records in the period from June to November 2019 in a private endocrinology office in Criciúma/SC. The research protocol included: age, 
gender, education, race, marital status, smoking, alcohol, exercise, and HGS. Results: The mean age of  our study was 56.82 (± 5.37) years, prevalently female. 

The relationship of  handgrip strength and glycated hemoglobin in individuals  
with type II diabetes mellitus
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INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é considerado uma emergência 
mundial devido aos prejuízos causados para a população. En-
tre eles, destacam-se a redução da produtividade, o aumento 
dos gastos relacionados à saúde, o agravo de outras doenças 
crônicas. Estima-se que mais de 425 milhões de pessoas fo-
ram afetadas atualmente por essa doença crônica, sendo um 
terço dos casos em adultos acima de 65 anos. Seguindo a ten-
dência de expansão da prevalência do DM, em 2045 haverá 
693 milhões de indivíduos de 18 a 99 anos com a doença (1). 

Segundo a Associação Americana de Diabetes (ADA) 
(2), a dosagem de hemoglobina glicada (H1C) mostrando 
valores maiores que 6,5% indica o diagnóstico de DM, po-
rém aceita-se como valor de compensação em indivíduos já 
diagnosticados com Diabetes Mellitus tipo II (DM2), H1C< 
7%. Essa comorbidade crônica ocorre quando há um es-
tado de hiperglicemia anormal devido à redução da fun-
cionalidade das células B-pancreáticas e, em alguns casos, 
também da sua quantidade. Tal condição gera deficiência 
do hormônio carreador da glicose para dentro das células, 
a insulina. Com base nisso, há subtipos da doença, quais 
sejam, Diabetes Mellitus tipo I (DM1), DM2, e DM gesta-
cional, sendo o DM2 o mais prevalente. Além disso, há 
duas situações consideradas como estágio pré-diabético: a 
intolerância à glicose e a resistência aumentada à insulina. 

 Em virtude da metabolização da glicose ocorrer pre-
dominantemente no músculo e da redução da sensibilidade 
insulínica, o DM gera perda de massa, de desempenho e 
de força muscular, a qual pode ser avaliada a partir da For-
ça de Preensão Palmar (FPP) ao utilizar um dinamômetro 
(3,4,5). Considerando o DM2 uma doença capaz de inter-
ferir na qualidade de vida pelo seu potencial acometimento 
sistêmico quando não devidamente acompanhada e trata-
da, buscou-se relacionar o seu impacto na massa muscular 
e, consequentemente, na força por meio da avaliação da 
FPP e H1C em pacientes DM2.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional, descritivo, retros-
pectivo, com coletas de dados secundários e abordagem quan-
titativa. A coleta de dados foi efetuada em um consultório par-
ticular de endocrinologia, localizado na cidade de Criciúma/SC. 

Para o estudo, incluíram-se 60 pacientes com diagnós-
tico prévio de DM2 com idades entre 40 e 65 anos, atendi-

dos no período de junho a novembro de 2019, e excluídos 
os portadores de DM1, gestantes e aqueles que não tinham 
registros completos. Os dados coletados no presente estu-
do foram hemoglobina glicada, gênero, idade, nível de es-
colaridade, estado civil, raça/cor, prática de exercício físico, 
presença de tabagismo, etilismo e FPP.

A análise da H1C seguiu as últimas recomendações da 
Associação Americana de Diabetes (ADA), em que foram 
considerados como valores de referência para H1C normal 
e alterada < 7% e ≥ 7%, respectivamente (6).

Para realizar a aferição da FPP, o instrumento aceito 
como padrão-ouro é o Dinamômetro Jamar® (Lafayette 
Instrument, EUA), elaborado por Bechtol, em 1954 (7). 
Para coletar tal dado, o exame foi aplicado com o auxílio 
desse aparelho de medição, por um avaliador treinado que 
explicou e demonstrou o procedimento, bem como ajus-
tou o Dinamômetro ao tamanho da mão do paciente. Após 
um teste, iniciou-se o protocolo de verificação da FPP com 
o indivíduo sentado e com o cotovelo flexionado a 90º. 
Solicitou-se que apertasse o instrumento com sua maior 
força por três vezes em cada mão. A partir dos valores obti-
dos, foi realizada a média da FPP da mão dominante e não 
dominante. Conforme Budziareck et al (5), para a análise 
desses resultados, foram utilizados valores de referência ao 
utilizar o percentil 5 (p5) como o valor de corte em indi-
víduos saudáveis, em que medidas menores ou iguais ao 
p5 significaram diminuição de FPP, sendo que essa variá-
vel depende da faixa etária, do sexo e da mão examinada. 
Dessa forma, para mulheres na faixa de idade entre 31 e 
59 anos, utilizaram-se como p5 valores ≤ 16 kg (quilos) e 
naquelas maiores de 60 anos, ≤ 11 kg para mão dominante. 
Em homens de 31 a 59 anos, tem-se o p5 como ≤ 27 kg 
e nos maiores de 60 anos, ≤ 18 kg. Ao considerar a FPP 
na mão não dominante, trouxeram para mulheres de 31 a 
59 anos um p5 ≤ 10 kg, não sofrendo variação nesse valor 
naquelas com idade superior a 60 anos. Já no sexo mascu-
lino, o p5 entre 31 e 59 anos ficou ≤ 26 kg, enquanto que 
maiores de 60 anos, ≤ 18 kg. 

O trabalho teve início após a aprovação do Comitê de 
Ética e Pesquisa da Universidade do Extremo Sul Catari-
nense, sob o protocolo nº 3.421.834. Os dados coletados 
foram organizados e analisados em planilhas do software 
IBM Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS) versão 21.0. 
As variáveis quantitativas foram expressas por meio de mé-
dia e desvio-padrão, e as variáveis qualitativas, expressas por 
meio de frequência e porcentagem. As análises inferenciais 

DM2 decompensation was associated with marriage or stable union. The study showed a significant relationship between HGS and HbA1c in a group of  women 
older than 55 and normal HbA1c in subjects with higher HGS in the dominant hand. Conclusion: There was no difference between HGS in the dominant hand 
and non-dominant hand when comparing men and women and compensated and uncompensated DM2. Women over 55 years of  age had higher HGS values in the 
dominant hand in the group of  those with compensated DM2. No significant difference was evident in the other groups.

KEYWORDS: Diabetes mellitus; muscle strength; glycated hemoglobina
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foram realizadas com um nível de significância α = 0,05, 
ou seja, confiança de 95%. A investigação da normalidade 
foi feita por meio da aplicação dos testes de Shapiro-Wilk 
e Kolmogorov-Smirnov. A homogeneidade das variâncias 
foi investigada por meio da aplicação do teste de Levene. A 
comparação da média de idade entre indivíduos diabéticos 
tipo 2 compensados e não compensados foi realizada por 
meio da aplicação do teste U de Mann-Whitney. A compara-
ção entre a FPP entre as categorias da hemoglobina glicada 
(normal e alterada) foi feita por meio da aplicação do teste t 
de Student. A investigação da existência de associação entre 
exercício físico em indivíduos diabéticos tipo 2 compensa-
dos e não compensados foi efetuada por meio da aplicação 
do teste razão de verossimilhança. A comparação da mé-
dia da FPP (lbs) em indivíduos com DM2 compensados e 
não compensados foi realizada por meio da aplicação do 
teste t de Student para amostras independentes. A inves-

tigação da existência de diferença na alteração de FPP em 
homens e mulheres foi feita por meio da aplicação do teste 
t de Student. A comparação entre a média da FPP e a idade 
(dicotomizada) foi efetuada por meio do cálculo do teste t 
Student para amostras independentes. A associação entre 
as variáveis qualitativas foi investigada por meio dos testes 
Qui-quadrado de Pearson, Exato de Fisher e razão de ve-
rossimilhança, com posterior análise de resíduo nos casos 
que apresentaram significância. 

RESULTADOS

Dos 60 pacientes analisados, 66,7% são do sexo femi-
nino (n=40). A média de idade foi de 56,82 ± 5,37 anos, 
cuja faixa etária mais frequente encontrava-se entre 55 e 65 
anos, correspondendo a 68,3%. Entre os participantes do 
estudo, 75% eram casados, 91,7% se classificavam como 

Tabela 1 - Relação entre H1C e variáveis (idade, sexo, escolaridade, raça/cor, estado civil, exercício físico, álcool e tabagismo).

H1C

Total normal 
(H1C <7 %)

alterada
(H1C ≥7 %) Valor - p

n = 60 n = 31 n = 29
Idade (anos) 56,82 ± 5,37 57,77 ± 5,22 55,79 ± 5,43 0,095+

Sexo
Feminino 40 (66,7) 22 (71,0) 18 (62,1) 0,465¥

Masculino 20 (33,3) 9 (29,0) 11 (37,9)
Escolaridade

Sem instrução 1 (1,7) 1 (3,2) 0 (0,0) 0,149+

Fundamental incompleto 22 (36,7) 9 (29,0) 13 (44,8)
Fundamental completo 11 (18,3) 5 (16,1) 6 (20,7)
Médio incompleto 5 (8,3) 1 (3,2) 4 (13,8)
Médio completo 13 (21,7) 9 (29,0) 4 (13,8)
Superior completo 8 (13,3) 6 (19,4) 2 (6,9)

Raça/ Cor
Branca 55 (91,7) 28 (90,3) 27 (93,1) 0,096+

Preta 4 (6,7) 2 (6,5) 2 (6,9)
Parda 1 (1,7) 1 (3,2) 0 (0,0)

Estado Civil
Solteiro 9 (15,0) 8 (25,8)b 1 (3,4) 0,014+

Casado 45 (75,0) 22 (71,0) 23 (79,3)
Divorciado 3 (5,0) 1 (3,2) 2 (6,9)
União estável 3 (5,0) 0 (0,0) 3 (10,3)

Exercício físico
Não realiza 25 (41,7) 10 (32,3) 15 (51,7) 0,067+

< 150 minutos por semana 24 (40,0) 12 (38,7) 12 (41,4)
> 150 minutos por semana 11 (18,3) 9 (29,0)b 2 (6,9)

Álcool
Sim 24 (40,0) 13 (41,9) 11 (37,9) 0,752¥

Não 36 (60,0) 18 (58,1) 18 (62,1)
Tabagismo

Sim 5 (8,3) 2 (6,5) 3 (10,3) 0,666++

Não 55 (91,7) 29 (93,5) 26 (89,7)

+Teste U Mann-Whitney; ¥Qui-Quadrado de Pearson; +Razão de Verossimilhança; ++Exato de Fisher; bAnálise de resíduo.
Fonte: Dados da Pesquisa 2020.
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brancos, e 36,7% inseriam-se no nível de escolaridade com 
ensino fundamental incompleto. Quanto aos hábitos de 
vida, 91,7% eram pacientes não tabagistas, e 60% dos pa-
cientes não ingeriam bebida alcoólica. Os dados sobre a 
prática de exercício físico mostraram que 41,7% dos in-
divíduos não praticavam nenhum tipo de exercício físico. 

Analisados os resultados de hemoglobina glicada (H1C) 
em indivíduos com DM2 compensada (H1C < 7%) (n=31) 
e indivíduos com DM2 descompensados (H1C ≥ 7%) 
(n=29), não houve diferença significativa entre os gêneros, 
escolaridade, raça, ingestão de bebidas alcoólicas e tabagis-
mo (Tabela 1).

Em relação ao estado civil, observamos que os indiví-
duos casados e em união estável apresentaram-se em nú-
mero maior com DM2 descompensada que os solteiros. 
(p=0,014) (Tabela 1).

Quanto à prática de exercício físico, ficou evidenciado 
que 41,7% dos indivíduos não praticavam nenhum tipo de 
exercício físico, 40% realizavam menos de 150 minutos por 
semana, e 18,3% exercitavam-se semanalmente por mais 
de 150 minutos. Do grupo que mais se exercitava, apenas 
6,9% mostraram H1C alterada, contrapondo-se aos indi-
víduos que não praticavam exercício físico em que 51,7% 

mostraram descompensação, embora sem diferença esta-
tística significante (p=0,067) (Tabela 1).

Avaliada a FPP nestes indivíduos, na mão dominante e 
não dominante e comparados os resultados entre homens 
e mulheres e entre indivíduos com H1C normal e H1C 
alterada, verificou-se, então, que não houve diferença en-
tre a FPP em mão dominante e não dominante, quando 
comparados homens e mulheres e DM compensada e não 
compensada (Tabela 2).

Foi categorizado o grupo entre indivíduos com idade ≤ 
55 anos e aqueles com mais de 55 anos, e entre dois gru-
pos, se cruzaram dados sobre as médias da FPP nas mãos 
dominante e não dominante, em homens e em mulheres 
e valores de hemoglobina glicada que classificaram os pa-
cientes em compensados (H1C < 7 %) e não compensados 
(H1C ≥ 7 %). Entre os pacientes mais jovens, ou seja, com 
menos de 55 anos, pode-se verificar que há mais pacientes 
descompensados do que pacientes compensados, sendo 
que a maioria dos descompensados é de homens. Observa-
mos que as mulheres acima de 55 anos apresentaram maior 
FPP na mão dominante no grupo das que estavam com a 
DM compensada. Nos demais grupos, não houve diferen-
ça significante (p=0,043) (Tabela 3).

Tabela 2 - Relação entre FPP nas mãos dominante e não dominante, H1C normal e alterada em homens e em mulheres.

Homens

Valor- p

Mulheres

Valor- pH1C normal 
(<7 %)

H1C alterada 
(≥7 %)

H1C normal
(<7 %)

H1C alterada
(≥7 %)

n = 9 n = 11 n =22 n = 18

FPP

Mão dominante 38,31 ± 7,48 45,64 ± 11,10 0,109¥¥ 27,64 ± 8,15 23,84 ± 4,43 0,070¥¥

Mão não dominante 36,52 ± 6,26 43,17 ± 10,50 0,113¥¥ 24,85 ± 6,88 21,51 ± 5,10 0,095¥¥

¥¥ Valores obtidos após a aplicação do Teste t de Student;
Fonte: Dados da Pesquisa 2020

≤55 anos
Valor- p

>55 anos
Valor - pH1C normal

(<7 %)
H1C alterada

(≥7 %)
H1C normal

(<7 %)
H1C alterada

(≥7 %)
FPP Masculina* n = 4 n = 7 n = 5 n = 4

Mão dominante 39,94 ± 4,99 47,50 ± 10,33 0,137¥¥ 37,01 ± 9,41 42,38 ± 13,24 0,499¥¥

Mão não dominante 38,13 ± 2,07 42,75 ± 12,77 0,382¥¥ 35,24 ± 8,41 43,90 ± 6,34 0,133¥¥

FPP Feminina* n = 4 n = 4 n = 18 n = 14

Mão dominante 27,49 ± 2,14 28,18 ± 3,25 0,737¥¥ 27,67 ± 9,01 22,60 ± 3,97 0,043¥¥

Mão não dominante 24,40 ± 2,72 25,25 ± 4,59 0,761¥¥ 24,95 ± 7,55 20,44 ± 4,86 0,062¥¥

Tabela 3 - Relação entre FPP nas mãos dominante e não dominante, H1C normal e alterada em homens e em mulheres com idades ≤ 55 anos 
e > 55 anos. 

¥¥ Valores obtidos após a aplicação do Teste t de Student; *Valores representados por Média ± DP;
Fonte: Dados da Pesquisa 2020.
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DISCUSSÃO

Os achados do presente estudo, inicialmente, mostra-
ram que a descompensação da H1C foi associada de forma 
significativa ao estado civil, pois indivíduos com compa-
nheiros apresentaram H1C em média mais elevada. Alguns 
estudos demonstram associação do estado civil e estado de 
saúde/doença, inclusive DM2, porém em indivíduo sem 
companheiros, ao contrário do presente estudo, Cornelis et 
al (8) mostraram que os homens solteiros ou viúvos com 
idade entre 40 e 75 anos eram mais suscetíveis a comor-
bidades, devido a hábitos de vida considerados fatores de 
risco a doenças crônicas, entre elas o DM2. Desse modo, 
os dados do presente estudo divergem da literatura, o que 
pode talvez ser explicado pelo fato de que a Região Sul é 
de colonização predominantemente italiana, a qual tem o 
hábito de realizar alimentações copiosas, de alto teor caló-
rico e maior número de refeições diárias, o que propicia o 
surgimento de doenças como a obesidade, fator de risco 
para DM2 e dificuldade de seu controle, como reforça uma 
análise de dois estudos de coorte que o excesso de peso e/
ou a obesidade são fatores de risco para o desenvolvimento 
do DM2, por conta da disfunção endotelial e inflamação 
geradas pela desregulação metabólica (9). 

A literatura ressalta a importância dos hormônios se-
xuais na manutenção do músculo esquelético, sendo a tes-
tosterona um anabólico responsável pela síntese de pro-
teínas musculares e regeneração muscular. Por sua vez, os 
estrogênios possuem efeito protetor no músculo, com ação 
menos caracterizada do que a da testosterona (10). Em 
nossa amostra, o sexo masculino apresentou, de maneira 
geral, média de FPP maior que o sexo feminino. Porém, na 
análise multivariada, na relação FPP x sexo x idade, realiza-
da entre os indivíduos com H1C compensadas, houve rela-
ção positiva entre mulheres com idade superior a 55 anos, 
demonstrado pela média da FPP maior na mão dominante, 
quando comparadas ao sexo oposto da mesma faixa etária. 
Esse achado isolado pode ser explicado pela tendência do 
sexo feminino em ter mais cuidados relacionados à saúde, 
com práticas de atividade física (o que melhoraria a FPP) 
e maior aderência aos tratamentos, principalmente quando 
se fala em pacientes de atendimentos particulares, como é 
o caso do presente estudo. Um estudo de caso-controle de 
Socha et.al (11) demonstrou aumento de massa muscular 
após treinamento resistido em mulheres na pós-menopau-
sa com idade média de 62,5 (+ - 5,8) anos, além de outras 
melhorias na qualidade de vida. 

Neste trabalho, não foi encontrada associação entre re-
dução de FPP e DM2, com H1C compensada ou descom-
pensada. Na busca por estudos que pudessem corroborar 
nossos achados, podem-se notar dados contraditórios a 
respeito deste assunto. Em um estudo que avaliou a asso-
ciação da FPP com riscos de doenças cardiovasculares e 
secundariamente relacionado com DM2, não ocorreu as-
sociação entre FPP e DM2 (12). Segundo Giglio et al (13), 
não houve relação entre baixa FPP, DM2 e/ou hiperglice-

mia nos indivíduos analisados, sendo que a maioria era de 
mulheres, com idades entre 19 e 89 anos. No Estudo Lon-
gitudinal de Envelhecimento de Baltimore (BLSA), Kalya-
ni et al (4) revelaram associação significativa entre elevação 
da H1C, redução de força e qualidade do sistema muscu-
loesquelético com o avançar da idade. Além disso, houve 
relação entre hiperglicemia e redução de massa muscular 

(15). Tais divergências entre os estudos podem ser explica-
das devido às diferenças no tamanho da amostra, no tipo 
de estudo, nos pontos de corte da H1C. Ainda, a variabili-
dade das técnicas e dos aparelhos utilizados e a falta de um 
protocolo padronizado para a medição da FPP são fatores 
que dificultam a avaliação (16). 

CONCLUSÃO

Em nosso estudo, não houve redução da FPP em mão 
dominante e não dominante, quando comparados homens 
e mulheres e DM2 compensada e não compensada. Ob-
servou-se maior FPP na mão dominante em mulheres, 
com idade superior a 55 anos, com H1C normal quando 
comparadas ao sexo oposto na mesma faixa etária. Além 
disso, a maioria dos indivíduos casados ou que convivem 
em união estável apresentou H1C alterada. 

Há limitações no presente estudo, como o tamanho da 
amostra, a falta de dados sobre peso, altura, índice de mas-
sa corpórea, os quais são determinantes para FPP. Além 
disso, a presença de outras possíveis doenças crônicas pode 
ter influenciado os resultados. Dessa forma, há necessidade 
de mais pesquisas acerca do assunto para melhor avaliar a 
relação das variáveis estudadas. 

Não há conflitos de interesse.
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Impacto da fibromialgia na qualidade de vida de pacientes  
em uma cidade do sul do Brasil

Laura Roese da Croce1, Ney Bianchini2, Arthur Primon Britzke3, Raissa de Carvalho Bernardi4, Clarissa Sousa5

RESUMO

Introdução: Conhecer os fatores que impactam na qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia pode ajudar a nortear e individu-
alizar a sua terapêutica. Objetivo: Objetiva-se analisar este impacto e os seus possíveis fatores associados. Métodos: Estudo transver-
sal com 92 pacientes, previamente diagnosticados com fibromialgia, segundo os critérios do Colégio Americano de Reumatologia de 
2010, em tratamento estável no último mês que antecedeu a seleção, sendo excluídos os que estavam em tratamento de outras doenças 
osteomusculares graves, transtorno cognitivo severo ou analfabetismo. A avaliação foi feita através do questionário sociodemográfico 
e clínico, elaborado pelos pesquisadores, e do Questionário de Impacto da Fibromialgia Revisado para Português do Brasil (QIFR-Br). 
A análise estatística utilizou o Statistical Package for Social Sciences. Para comparação das variáveis independentes, foi realizado o teste de 
ANOVA, seguido do Post-hoc de Tukey, dependendo da necessidade. Foram aceitos níveis de significância estatística acima de 95%. 
Resultados: A maior parte da amostra foi composta por mulheres (n=87), com cerca de 48 anos, em afastamento do trabalho, diag-
nosticadas há 1,5 ano, praticantes de atividade física regular. Houve correlação positiva entre todos os escores do QIFR-Br e o relato 
de prática de atividade física regular (p<0,001), além do tempo de tratamento (p=0,040) e situação profissional (p<0,001). Conclu-
são: Observou-se impacto mediano na qualidade de vida dos pacientes e a sua correlação linear com as variáveis situação profissional 
e tempo de diagnóstico. Os dados sugerem impacto leve em relação àqueles praticantes de atividade física regular.

UNITERMOS: Fibromialgia, Qualidade de vida, Atividade motora, Dor crônica

ABSTRACT

Introduction: Knowing the factors that impact the quality of  life of  patients with fibromyalgia can help guide and individualize their therapy. Objec-
tive: The objective is to analyze this impact and its possible associated factors. Methods: Cross-sectional study with 92 patients previously diagnosed with 
fibromyalgia, according to the 2010 American College of  Rheumatology criteria, in stable treatment in the last month preceding the selection, excluding those 
under treatment for other serious musculoskeletal diseases, severe cognitive disorders, or illiteracy. Evaluation of  the sociodemographic and clinical question-
naire prepared by the researchers and the Fibromyalgia Impact Questionnaire Revised for Brazilian Portuguese (QIFR-Br). Statistical analysis used the 
Statistical Package for Social Sciences. In order to compare independent variables, the ANOVA test was performed, followed by Tukey’s Post-hoc, depending 
on the need. Statistical significance levels above 95% were accepted. Results: Most of  the sample was composed of  women (n=87), aged about 48 years, 
on leave from work, diagnosed 1.5 years ago, and practicing regular physical activity. There was a positive correlation between all the scores of  the QIFR-Br 
and the report of  regular physical activity (p<0.001), as well as treatment time (p=0.040) and professional status (p<0.001). Conclusion: We observed 
a median impact on the quality of  life of  patients and its linear correlation with the variables employment status and time of  diagnosis. The data suggest a 
mild impact compared to those who practice regular physical activity.

KEYWORDS: Fibromyalgia; quality of  life; motor activity; chronic pain

Fibromyalgia impact on quality of  life in patients in a city in southern Brazil
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INTRODUÇÃO

A Fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa crônica 
de origem central, identificada por dores musculoesquelé-
ticas espalhadas pelo corpo. É constantemente associada à 
fadiga, insônia, sintomas somáticos e cognitivos (memória 
e concentração), além de desordens psíquicas, como ansie-
dade e depressão (1).

Em escala global, tal condição acomete cerca de 2,5% 
da população, com faixa etária de 30 a 55 anos, e é o segun-
do distúrbio reumatológico mais comum, superada apenas 
pela osteoartrite (2). Segundo a Sociedade Brasileira para o 
Estudo da Dor (SBED), estima-se que 2 a 10% dos indi-
víduos possam estar afetados, em todas as idades, grupos 
étnicos e culturais, sendo as mulheres mais acometidas que 
os homens, em uma proporção de 7:1 (3).

A fisiopatologia desta síndrome ainda é pouco descrita 
(4). Propõe-se a concomitância entre um evento estressor e 
um indivíduo predisposto geneticamente, no qual, através 
de alterações na modulação da dor pelo sistema nervoso 
central (SNC), haveria amplificação do estímulo doloroso 
e, consequentemente, falhas no bloqueio do mesmo. É uma 
condição vinculada à importante incapacidade e funciona-
lidade, que exige uso recorrente de sistemas de saúde (5).

O diagnóstico, essencialmente clínico e originalmente 
proposto em 1990, foi publicado novamente em 2010 e re-
visado em 2016 pelo Colégio Americano de Reumatologia 
(CAR), a fim de aumentar a sua acurácia diagnóstica (6). 
Desse modo, os exames complementares se reservam ape-
nas para exclusão de outras hipóteses sondadas pelo médi-
co. Além disso, a FM foi consagrada como uma síndrome 
de caráter espectral, com variações de gravidade ao longo 
do seu curso, o que assegura a importância da individuali-
zação do seu tratamento (5).

O tratamento é feito de forma multidisciplinar e pode 
ser realizado no nível primário de atenção, salvo algumas 
exceções de casos refratários. O ideal é que seja realizada 
uma abordagem complementar entre a educação do pa-
ciente e dos seus familiares quanto à doença, encorajamen-
to à prática de atividade física, farmacoterapia, estratégias 
na melhora da qualidade do sono e redução do estresse (7).

Existem alguns fatores correlacionados a um maior im-
pacto da doença, como: nível de escolaridade, presença de 
sintomas depressivos e ansiosos, enquanto outras condi-
ções aparentam produzir efeito protetor, como a prática 
regular de atividade física e um bom apoio socioafetivo 
(8). A análise do impacto desses fatores pode ser medi-
da por meio de um instrumento de avaliação específico, 
o  Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF), cuja 
versão revisada para o Português do Brasil (QIFR- Br) foi 
validada em 2016. Logo, a percepção do impacto da FM 
de forma global, assim como nos seus domínios funcional 
e sintomático, contribui no direcionamento do processo 
terapêutico e, eventualmente, na elaboração de condutas 
mais flexíveis e igualmente eficazes no amparo ao paciente 
com fibromialgia (9).

Visto que as limitações funcionais incluem a redução 
da tolerância ao exercício associado à exacerbação da dor 
pelas atividades diárias, a prática de atividade física é uma 
alternativa de intervenção de baixo custo que, quando pra-
ticada de forma regular, pode gerar benefícios no controle 
dos sintomas da doença, além de promover aumento do 
bem-estar físico e mental do paciente (10).

Portanto, mesmo a farmacologia ocupando um dos 
cargos de maior destaque no tratamento, se conduzida 
isoladamente, pode não ser totalmente satisfatória, além 
de trazer a possibilidade de efeitos colaterais indeseja-
dos ao paciente. Desse modo, espera-se reunir um maior 
número de informações sobre o perfil sociodemográfico 
e clínico de indivíduos diagnosticados com FM no mu-
nicípio de Tubarão, Santa Catarina, atendidos em dois 
serviços privados, no período de setembro a novembro 
de 2019, com intuito de aprimorar a sua abordagem e 
mensurar de forma mais objetiva os seus possíveis efei-
tos na qualidade de vida.

MÉTODOS

Foi feito um estudo com delineamento transver-
sal, no qual se analisaram dados de 92 indivíduos com 
diagnóstico médico prévio de FM, conforme previsto 
no início do estudo, segundo informações relativas ao 
fluxo de atendimentos realizados em duas instituições 
do setor privado, especializadas no tratamento da dor, 
na cidade de Tubarão/SC, no período de setembro a 
novembro de 2019.

Os critérios de inclusão foram: indivíduos acima de 18 
anos, previamente diagnosticados com FM pelos critérios do 
CAR de 2010 (6) e em tratamento estável, no período de 1 
mês que antecedeu a coleta de dados. Foram excluídos do es-
tudo os pacientes que apresentaram alguma condição que in-
viabilizasse a compreensão dos questionários autoaplicáveis, 
como analfabetismo, transtorno visual ou cognitivo severo e 
doenças osteomusculares de difícil controle.

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa insti-
tucional, foi iniciada a coleta de dados. Mediante a autori-
zação dos médicos responsáveis pelas clínicas, os pacientes 
selecionados foram contatados através dos dias e horários 
de suas consultas de rotina, quando foram esclarecidos 
quanto ao objetivo da pesquisa e convidados a assinar o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
caso houvesse interesse em participar do estudo. Em segui-
da, pesquisadores treinados explicaram o funcionamento 
dos questionários autoaplicáveis aos pacientes. Cada coleta 
durou cerca de 15 minutos.

Os dados sociodemográficos, coletados através do 
questionário padronizado, continham informações refe-
rentes ao sexo, idade (em anos completos), estado civil 
(com companheiro/a e sem companheiro/a), escolari-
dade e situação profissional, como: em afastamento do 
trabalho (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou 
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em perícia médica), desempregado, do lar ou profissio-
nal autônomo. As variáveis relacionadas ao perfil clíni-
co foram: presença de comorbidades, tempo decorrido 
desde o diagnóstico de FM (meses e anos), medicamen-
tos em uso, terapias não farmacológicas realizadas (hi-
droterapia, psicoterapia, fisioterapia, acupuntura ou ne-
nhuma), prática regular de atividade física (sim ou não) 
e qual modalidade de exercícios (caminhadas, alonga-
mentos, hidroginástica, musculação, danças em grupo). 
Foi considerada como atividade física regular, para esta 
população, a prática de: 30 minutos, 3 vezes por semana, 
no mínimo (11).

Para avaliar o impacto da FM na qualidade de vida dos 
pacientes, foi utilizado o QIFR-Br. Este instrumento espe-
cífico para FM divide-se em três domínios: funcional, sin-
tomas e impacto global. O domínio funcional é composto 
por nove questões relativas a atividades diárias em que o 
entrevistado deve responder, em um espectro de zero (sem 
dificuldade) a dez (muita dificuldade), a opção que melhor 
corresponda ao quanto a FM dificultou a realização de tal 
atividade nos últimos sete dias. Os pontos obtidos são so-
mados e divididos por três, resultando em escores que va-
riam de zero a trinta (9).

O domínio sintomas é dividido em dez questões, as 
quais avaliam a ausência ou presença de um sintoma em 
uma graduação de zero a dez, como dor, energia, rigidez, 
sono, nível de depressão, memória, nível de ansiedade, 
nível de sensibilidade ao toque, equilíbrio, sensibilidade a 
ruídos, luz, odor e frio. Os pontos são somados e dividi-
dos por dois, resultando em escores que variam de zero a 
cinquenta (9).

O domínio global é composto por duas questões: se a 
doença o impediu de realizar as atividades da semana e se 
ficou completamente esgotado pelos sintomas (graduação 
de zero/nunca a dez/sempre). A pontuação varia de zero 
a vinte (9).

A pontuação dos três domínios é somada e obtém-se o 
impacto total da síndrome. Quanto mais próximo de zero 
o resultado, melhor a qualidade de vida; valores acima de 
50 até 70 pontos representam um impacto intermediário; 
acima de 70 pontos, infere-se um impacto severo da sín-
drome na qualidade de vida (9).

Os dados foram armazenados em um banco de dados 
criado com o auxílio do software Excel® e posteriormente 
exportados para o Statistical Package for Social Sciences (SPSS 
20.0®), os mesmos foram apresentados de forma descriti-
va, por meio de números absolutos e percentuais, medidas 
de tendência central e dispersão. As medidas de associação 
foram testadas através da análise de variância (ANOVA), 
seguidas do post-hoc de Tukey, para verificar as possíveis di-
ferenças estatísticas na variável estudada, quando necessá-
rio. O nível de significância estatística estabelecido foi de 
5% e o intervalo de confiança, de 95%.

O projeto principal foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unisul, sob o nº 16399719.0.0000.5369 e aprova-
do sob o parecer 3.485.727, em 05 de agosto de 2019.

RESULTADOS

Foram avaliados 92 pacientes com diagnóstico médico 
prévio de FM, sendo 87 (94,6%) mulheres e 5 (5,4%) homens. 

Notas: a Ensino fundamental incompleto (EFI). b Ensino fundamental completo (EFC)/ Ensino 
médio incompleto (EMI). c Ensino médio completo (EMC)/ Ensino superior incompleto (ESI). 
d Ensino superior completo (ESC). e Inclui em perícia médica, aposentadoria por invalidez 
ou auxílio-doença. f Inclui doenças do trato gastrointestinal e depressão. g Inclui acupuntura 
e fisioterapia.

Tabela 1. Perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes com 
fibromialgia atendidos em dois serviços especializados no tratamento 
da dor, no período de setembro a novembro de 2019.

Variável (n=92) Frequência 
absoluta (N) Frequência (%)

Idade (em anos)   

18-39 21 22,8

40-59 56 60,9

60-75 15 16,3

Estado civil   

Com companheiro(a) 67 72,8

Sem companheiro(a) 25 27,2

Nível Educacional   

EFIa 24 26,1

EFC/ EMIb 14 15,2

EMC/ ESIc 42 45,7

ESCd 12 13,0

Situação profissional   

Em afastamento do trabalhoe 40 43,5

Do lar 24 26,1

Autônoma(o) 17 18,5

Desempregada(o) 11 12,0

Comorbidades crônicas   

Diabetes mellitus 34 37,0

Hipertensão arterial sistêmica 14 15,2

Hipotireoidismo/outrasf 15 16,3

Nenhuma 29 31,5

Tempo de diagnóstico   

≤ 1,5 anos 46 50,0

> 1,5 anos 46 50,0

Terapia medicamentosa   

Monoterapia 52 56,5

Politerapia (≥2 drogas) 30 32,6

Nenhuma 10 10,9

Terapia não medicamentosa   

Hidroterapia 22 23,9

Psicoterapia 14 15,1

Outrasg 13 14,1

Nenhuma 43 46,7



502

IMPACTO DA FIBROMIALGIA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM UMA CIDADE DO SUL DO BRASIL   Croce et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 499-504, abr.-jun. 2022

A mediana (p25-p75) da idade encontrada foi de 48 anos (40-
55), sendo a mínima 22 e a máxima 72 anos. Ao avaliar o perfil 
clínico da amostra, verificou-se que a mediana (p25-p75) de 
tempo de diagnóstico foi cerca de 18 meses (6-36). 

A mediana (p25-p75) da pontuação total do QIFR-Br 
na amostra estudada foi de 56,4 pontos (26,3-83,1), carac-
terizando um impacto de média intensidade (50-70 pon-
tos). A prática de atividade física regular foi relatada por 50 
(54,3%) indivíduos, sendo os exercícios aeróbicos, como 
caminhada, os preferidos por 35,9% dos mesmos. 

Constataram-se menores valores nas três dimensões 
de impacto, quando comparados com quem não praticava 
atividade física regular. Também, foi observado que quem 
não realizava nenhuma atividade apresentou um impacto 
total severo (≥70 pontos) da FM. 

Entre as associações realizadas neste estudo, a situação 
profissional se mostrou como um fator associado ao im-
pacto da FM na qualidade de vida (p<0,001). Os pacientes 
que se declararam em afastamento do trabalho demons-
traram impacto cerca de três vezes maior, em relação aos 
índices encontrados entre os trabalhadores autônomos 
e do lar, especialmente no seu domínio sintomatológico 
(p<0,001).

Quanto ao tempo decorrido desde o diagnóstico de 
FM, os pacientes com menos tempo de evolução da doen-
ça apresentaram maiores índices de impacto (p=0,040), 
configurando a severidade do quadro, sobretudo no domí-
nio dos sintomas da doença na sua fase inicial (p=0,002).

Não houve correlações significativas adicionais com ne-
nhuma das outras variáveis do estudo. Os dados referentes 
às demais variáveis estão contidos na Tabela 3.

DISCUSSÃO

Ao avaliar o impacto da FM na qualidade de vida dos 
pacientes, contatou-se que o mesmo foi intermediário. A 
mediana da pontuação total do QIFR-Br na amostra es-
tudada está em consonância com um estudo longitudinal 
norte-americano, realizado pela clínica Mayo, no qual foi 
encontrada pontuação muito semelhante, de 57 pontos 
(12). Por outro lado, o banco de dados do registro brasi-
leiro de fibromialgia (EpiFibro) (13) apresentou um valor 
médio de 68 ± 17 pontos, evidenciando uma diferença im-
portante entre os países.

Domínios FIQR-Br Pratica atividade física
(mediana p25-p75)

Não pratica atividade física
(mediana p25-p75) p

Funcional 13,2 (4,8-22,0) 21,0 (14,1-24,9) 0,002*
Sintomas 20,2 (9,6-39,2) 39,2 (23,6-43,2) <0,001*
Global 7,0 (2,7-16,0) 15,5 (7,8-18,2) <0,001*
Total 43,2 (15,5-80,0) 73,8 (44,6-87,0) <0,001*

Tabela 2. Correlação dos domínios do QIFR-Br com o relato de prática de atividade física regular dos pacientes com fibromialgia atendidos em 
dois serviços especializados no tratamento da dor, no período de setembro a novembro de 2019.

Nota: * p < 0,05

Variáveis (n=92) Escore FIQR-Br
(mediana p25-p75) p

Sexo
Feminino 54,2 (26,3-82,7) 0,785
Masculino 73,3 (22,8-87,2)

Idade (anos)
18-39 48,3 (26,0-73,0) 0,300
40-59 71,5 (26,2-84,0)  
60-75 52,3 (29,0-76,2)  

Estado civil   
Com companheiro(a) 59,4 (24,4-82,5) 0,736
Sem companheiro(a) 52,7 (30,9-83,2)  

Nível educacional   
Ensino fundamental incompleto 71,6 (46,4-89,3) 0,134
Ensino fundamental completo/ EMI* 42,0 (23,8-77,0)  
Ensino médio completo/ ESI** 45,5 (20,6-82,6)  
Ensino superior completo 73,8 (28,0-82,4)  

Situação Profissional   
Desempregada(o) 66,0 (29,3-83,3) <0,001#
Do larc 27,8 (16,5-51,9)  
Em afastamento do trabalhoa 80,7 (60,5-88,0)  
Autônoma(o)b 26,5 (12,6-70,5)  

Tempo de diagnóstico   
≤1,5 ano 73,3 (43,4-85,1) 0,040#
>1,5 ano 43,5 (23,0-74,0)  

Comorbidades crônicas   
Diabetes mellitus 53,0 (28,1-81,7) 0,853
Hipertensão arterial sistêmica 42,0 (18,5-84,4)  
Hipotireoidismo/outras*** 71,0 (34,7-85,0)  
Nenhuma 63,3 (25,5-82,6)  

Terapia medicamentosa   
Monoterapia 47,5 (24,1-83,1) 0,309
Politerapia (≥2 drogas) 53,2 (33,9-80,3)  
Nenhuma 73,5 (50,9-85,2)  

Terapia não medicamentosa   
Hidroterapia 68,9 (36,1-85,8) 0,518
Psicoterapia 40,2 (12,5-78,6)  
Outras**** 55,7 (32,1-80,1)  
Nenhuma 84,5 (26,5-89,5)  

Tabela 3. Correlação da pontuação total do QIFR-Br de acordo 
com a caracterização sociodemográfica e clínica dos pacientes com 
fibromialgia atendidos em dois serviços especializados no tratamento 
da dor, no período de setembro a novembro de 2019.

Notas: * Ensino Médio Incompleto (EMI). ** Ensino Superior Incompleto (ESI). *** Inclui doen-
ças do trato gastrointestinal e depressão. **** Inclui acupuntura e fisioterapia. # Variável de 
referência = p<0,05. Teste Post-hoc entre: a, b e c) Em afastamento do trabalho com Do lar 
e Autônoma(o).
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As diferenças de cenário entre os países podem ser tra-
duzidas em diferentes resultados e interferir na qualidade 
de vida dos pacientes, sobretudo nas suas variações geográ-
ficas, culturais e na prestação de serviços de saúde. A asso-
ciação de aspectos clínicos e socioeconômicos, como baixa 
renda familiar e tempo de evolução de doença, também 
pode repercutir com um pior desfecho da síndrome (14).

Pode-se confirmar que a mediana de idade da amostra 
avaliada de 48 anos, com percentil 25 em 40 anos, corres-
ponde a uma faixa etária economicamente ativa, como tam-
bém foi observado por uma revisão sistemática, realizada 
em 2015 (15). No presente estudo, a maioria relatou estar 
em afastamento do trabalho e demonstrou estar severa-
mente impactada segundo o QIFR-Br, até 3 vezes mais do 
que quem se declarou autônoma ou do lar. Contudo, ainda 
que se levante a hipótese de piora ou até do surgimento de 
sintomas relacionado ao trabalho, não existe comprovação 
científica de que a FM tenha origem ocupacional (16).

O impacto financeiro da dor crônica pode refletir o ciclo 
da sua complexa inter-relação com a privação socioeconômi-
ca, pela sua alta taxa de adoecimento em idades consideradas 
de plena atividade laboral (16), o que pode ser expresso em 
diferentes graus de incapacidade perante o paciente. Entre-
tanto, mesmo com a escassez de novos estudos na literatura 
relacionando a FM à atividade laboral, acredita-se que indiví-
duos com FM devam ser estimulados a manter-se trabalhan-
do, sempre que possível, podendo o trabalho, inclusive, fazer 
parte da sua estratégia terapêutica (17).

Embora o serviço onde foi feito este estudo seja priva-
do e tenha uma casuística que não pode ser generalizada 
a toda a população de pacientes com FM, um outro es-
tudo de mesma linha, realizado com 80 pacientes da rede 
pública e privada na cidade de Sorocaba/SP, demonstrou 
impacto igualmente significativo em ambos os grupos, não 
conseguindo evidenciar associação entre a apresentação 
clínica da FM com renda familiar e o nível de escolaridade, 
por exemplo (18).

O estágio de evolução da FM é um mediador impor-
tante de vulnerabilidade psicológica (19,20). No presente 
estudo, mais tempo desde o diagnóstico pareceu diminuir 
o catastrofismo gerado pela FM e, possivelmente, o qua-
dro de ansiedade perante a dor em exatamente metade dos 
participantes. Isso pode ser explicado pelo papel da psico-
terapia no tratamento da FM, bem apoiado por diversas 
meta-análises (21). Embora não seja possível inferir relação 
de causalidade, os indivíduos que referiram estar realizando 
sessões de psicoterapia mostraram-se menos impactados 
nos escores do QIFR-Br que os outros voluntários da pes-
quisa nas demais categorias analisadas.

A prática regular de atividade física, em diferentes mo-
dalidades, foi relatada pela maioria dos participantes do 
estudo, os quais demonstraram estar menos impactados 
em todos os domínios do QIFR-Br e manifestaram me-
lhora, especialmente no domínio dos seus sintomas. Tais 
dados corroboram com os achados de uma meta-análise 
realizada em 2017, com 595 indivíduos portadores de FM 

(22). Ainda, o relatório revisado da Liga Europeia Contra o 
Reumatismo (EULAR) afirma que a única recomendação 
de terapia “forte” para o tratamento da FM é a prática de 
exercícios físicos (23). Em relação aos demais pacientes, 
que obtiveram dificuldade em aderir à prática frequente de 
exercícios, incentiva-se a participação em um programa su-
pervisionado de exercícios físicos (24).

Houve expressiva variação de terapias farmacológicas 
instituídas entre os participantes avaliados. Por este motivo 
e pela pequena amostragem, optou-se por realizar a catego-
rização baseada no uso de um e dois ou mais medicamen-
tos para FM, para uma análise bivariada nesta categoria. 
Apesar disso, não houve diferença estatística entre os pa-
cientes em vigência de monoterapia ou politerapia, quanto 
aos escores do QIFR-Br. No entanto, um estudo de coorte 
retrospectivo norte-americano, com 1800 portadores de 
FM, percebeu maior adesão ao tratamento recomendado 
quando este era feito de forma combinada (25). Contudo, 
a terapia inicial deve-se basear na educação do paciente e 
no seu gerenciamento medicamentoso, progredindo para 
a terapia medicamentosa combinada quando os pacientes 
não responderem à monoterapia, com base no domínio 
dos seus sintomas em longo prazo (25).

O predomínio de dor crônica por regiões do Brasil 
aponta os estados do sul do país como os de maior pre-
valência, sendo boa parte das queixas referentes à FM em 
mulheres (26). Conforme o esperado, este trabalho eviden-
ciou a predileção da síndrome pelo sexo feminino, em tor-
no de 17 vezes mais prevalente na amostra estudada. Em 
um estudo realizado na Espanha, estimou-se que 2,4% da 
população maior de 20 anos esteja afetada, em uma pro-
porção de 20 mulheres afetadas para cada 1 homem (27).

Apesar do maior número de mulheres diagnosticadas, 
não há evidência de que um dos sexos seja mais afetado 
pela FM. Sabe-se que as mulheres tendem a usar mais os 
serviços de saúde do que os homens, o que pode gerar um 
viés em relação à prevalência de síndromes dolorosas crô-
nicas neste gênero. Todavia, indivíduos do sexo masculino 
tendem a ser diagnosticados já em um estágio mais avança-
do da condição dolorosa, resultado da atitude relutante em 
buscar ajuda em fases iniciais (28).

O perfil sociodemográfico encontrado nos pacientes 
atendidos nas clínicas para tratamento da dor foi semelhan-
te ao de diversos estudos realizados no Brasil e no mundo 
(13,27). Porém, a literatura mundial apresenta resultados 
conflitantes em relação à associação entre FM e nível educa-
cional, visto que há pesquisas que a associam à menor esco-
laridade, enquanto outros à maior escolaridade (28,29). Nes-
te estudo, a escolaridade não modificou o nível de impacto 
das pacientes. E, apesar das mulheres com companheiro 
exibirem pontuação mais alta no escore do QIFR-Br, o que 
poderia ser explicado pelo estresse e responsabilidade de cui-
dar da família e das atividades diárias (28), não foi possível 
encontrar relevância estatística neste quesito.

Sabe-se que a associação da FM a outras patologias 
de base pode gerar mais pontos dolorosos e aumentar as 
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queixas de dor generalizada, uma vez que é possível inferir 
um fenômeno de aliança conjunta com o respectivo soma-
tório clínico destes pacientes (30). Porém, tal achado não 
foi observado, o que pode ter se justificado pelo pequeno 
tamanho da amostra, gerando um número limitado de in-
divíduos em algumas categorias.

Todavia, devido ao desenho do presente estudo, deve-se 
atentar ao extrapolar os seus achados para a população em 
geral, pela impossibilidade de avaliação das relações diretas 
de causalidade entre as variáveis analisadas, bem como o 
uso da medida de autorrelato, como avaliação da prática 
de atividade física regular, pode gerar resultados díspares 
se comparados aos estudos que utilizaram medidas objeti-
vas de quantificação, como acelerômetros. Entretanto, os 
questionários aplicados são uma ferramenta de baixo custo 
e de fácil aplicação para este fim. 

CONCLUSÃO

A prática regular de atividade física apresentou-se como 
um fator positivo nos domínios da qualidade de vida destes 
pacientes. Porém, o impacto da síndrome na situação pro-
fissional dos seus portadores, além do seu tempo de evo-
lução, pode estar associado negativamente às suas diversas 
esferas de acometimento. Espera-se obter mais benefícios 
por meio de um estilo de vida ativo, apesar da sintoma-
tologia nesses casos. Tais informações podem ajudar no 
cuidado dos pacientes, principalmente no que diz respeito 
à manutenção da saúde e do bem-estar, que irão refletir 
diretamente nos índices de impacto da qualidade de vida.
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Avaliação da capacidade funcional e força de preensão manual de 
cardiopatas atendidos em uma clínica privada no sul do Brasil

Alexander Cordeiro Bornhold1, Kelser de Souza Kock2

RESUMO

Introdução: A capacidade funcional e a força de preensão manual (FPM) são importantes indicadores de cardiopatas crônicos. Ob-
jetivo: Avaliar a capacidade funcional e a FPM em pacientes cardiopatas de uma clínica privada do sul do Brasil, relacionando com 
parâmetros sociodemográficos, comorbidades e prática de atividade física. Métodos: Estudo transversal com cardiopatas atendidos 
em uma clínica de cardiologia na cidade de Tubarão/SC. Foram avaliados idade, sexo, escolaridade, peso e altura autorreferidas, IMC, 
realização de atividades físicas conforme critérios da OMS, capacidade funcional por meio do DASI (Duke Activity Status Index) e 
FPM com o uso do dinamômetro manual JAMAR®. Resultados: Participaram do estudo 97 indivíduos com uma prevalência dis-
cretamente maior do sexo feminino (52,6%) e média de idade de 65,6 anos (DP±12,6). Identificou-se HAS como comorbidade mais 
prevalente (77,3%). A FPM dos homens foi 32,0 (DP±8,6) kgf  e das mulheres, 19,9 (DP±5,5) kgf. A pontuação no DASI foi de 34,4 
(±4,6), e apenas 26,8% dos entrevistados realizavam atividade física (AF). Sobre a capacidade funcional, foram identificados menores 
valores naqueles pacientes com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e que realizaram cirurgia de revascularização do miocárdio 
(CRM). Já na FPM, observou-se diminuição dos valores em indivíduos com mais de 60 anos no sexo masculino e em mulheres que 
não praticavam atividades físicas, pós-IAM e com comorbidades ortopédicas. Conclusão: Esses resultados indicam que subgrupos 
de cardiopatas poderiam se beneficiar da avaliação dos parâmetros funcionais, auxiliando a estratégia terapêutica.

UNITERMOS: Cardiopatias, Desempenho Físico Funcional, Exercício físico, Força da mão.

ABSTRACT

Introduction: Functional capacity and handgrip strength (HS) are relevant indicators of  chronic heart disease patients. Objective: To evaluate func-
tional capacity and HS in patients with heart disease in a private clinic in southern Brazil, relating it to sociodemographic parameters, comorbidities, and 
physical activity practice. Methods: Cross-sectional study with patients with heart diseases treated in a cardiology clinic in Tubarão/SC. The evaluation 
focused on parameters such as age, gender, education, self-reported weight and height, BMI, physical activity status according to WHO criteria, functional 
capacity using the DASI (Duke Activity Status Index), and HS using a JAMAR® hand dynamometer. Results: The study included 97 individuals, with 
a slightly higher prevalence of  females (52.6%) and a mean age of  65.6 years (SD±12.6). The most prevalent comorbidity identified was systemic arterial 
hypertension (SAH) in 77.3% of  the cases. The HS of  men was 32.0 (SD±8.6) kgf  and of  women 19.9 (SD±5.5) kgf. The DASI score was 34.4 
(±4.6), and only 26.8% of  the respondents performed physical activity (PA). Concerning functional capacity, the data showed lower values in those patients 
with congestive heart failure (CHF) and who underwent coronary artery bypass grafting (CABG). As for the HS, the data revealed a decrease in values 
in male individuals older than 60 years and women who did not perform physical activities, post-acute myocardial infarction (AMI), and with orthopedic 
comorbidities. Conclusion: These results indicate that subgroups of  patients with heart disease could benefit from functional parameters evaluation, helping 
the therapeutic strategy.

KEYWORDS: Heart diseases; physical functional performance; physical exercise; hand strength.

Assessment of  functional capacity and handgrip strength of  cardiopaths  
attended in a private clinic in southern Brazil
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INTRODUÇÃO
 
As doenças cardiovasculares representam a causa prin-

cipal de mortes no mundo. Segundo estimativas da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 17,7 milhões de pessoas 
morreram por causas cardíacas no ano de 2015, valor este 
que representou 31% das causas de morte no mundo e, 
dessas mortes, 7,4 milhões ocorreram por doenças cardio-
vasculares e 6,7 milhões, por acidentes vasculares cerebrais. 
A grande maioria das doenças cardiovasculares é prevenida 
por meio de mudança de fatores comportamentais preju-
diciais – como o uso de tabaco, dietas não saudáveis, obe-
sidade, falta de atividade física e uso nocivo do álcool (1).

A inatividade física é um dos principais fatores relacio-
nados à mortalidade por doenças cardiovasculares, segundo 
estudo (2) que avaliou o nível da inatividade física (menos de 
150 minutos por semana de exercício aeróbio de intensidade 
moderada), foi demonstrado que a prevalência da falta de 
exercícios foi significativamente maior em adultos que fa-
leceram do que aqueles que permaneceram vivos durante o 
estudo, na mesma faixa etária. Além disso, foi visto que em 
indivíduos de faixa etária de 40 a 69 anos e após os 70 anos 
a inatividade física é mais representativa de morte do que em 
indivíduos da faixa etária de 25 a 39 anos (2).

Conforme Lear et al (3), em coorte que compreendeu 17 
países de diferentes níveis socioeconômicos, tendo uma amos-
tra de 130.843 indivíduos, demonstrou-se que o nível de ativi-
dade física está intimamente associado com a diminuição de 
fatores de risco para doenças cardiovasculares e, subsequen-
temente, no desfecho de morte em indivíduos previamente 
sadios. Além disso, foi visto que o benefício das atividades 
físicas, sendo elas recreacionais ou não, era independente de 
fatores socioeconômicos e do tipo de atividade (3).

O sedentarismo provoca, inevitavelmente, uma redução 
da aptidão física e cardiorrespiratória. Neste sentido, faz-
-se necessário empregar testes para avaliação destes indiví-
duos. O teste de esforço máximo é o teste útil para avaliar 
a capacidade aeróbica (4); contudo, o problema decorre na 
indisponibilidade desta medida, seja pela incapacidade fí-
sica de realização do teste ou pelo risco ao paciente com 
baixa condição física e comorbidades associadas. Para sa-
nar esse problema, pode-se fazer uso de questionários que, 
além de serem uma ferramenta de baixo custo e segura, 
podem realizar a avaliação de indicadores de aptidão física 
e capacidade funcional (4,5).

Um dos questionários validados para mensurar a capa-
cidade funcional em cardiopatas é o DASI (Duke Activity 
Status Index), o questionário tem sido utilizado na avaliação 
de doenças como: doença arterial coronariana, isquemia 
miocárdica, infarto, insuficiência cardíaca (6,7). Além da 
análise funcional, o mesmo pode auxiliar na avaliação dos 
efeitos do tratamento médico e na reabilitação clínica (8). 
Ainda, em se tratando da redução da capacidade funcional, 
outros aspectos podem estar associados nestes pacientes, 
como a baixa condição socioeconômica e a obesidade (9).

Estudos prévios demonstram que a força muscular re-

duzida avaliada pela força de preensão manual (FPM) (10) 
está associada a doenças cardiovasculares. Em meta-análise 
envolvendo 23.480 indivíduos, foi demonstrado que o pre-
ditor FPM previu: morte cardíaca, morte por todas as cau-
sas cardiológicas e internação hospitalar por Insuficiência 
Cardíaca (11). Além disso, a força está associada aos fatores 
de risco de doenças como: Diabetes Mellitus, hipertensão e 
dislipidemia (12-17). Atualmente, é preconizado pela OMS 
que adultos pratiquem atividades de fortalecimento muscu-
lar ao menos 2 vezes por semana (18). 

Em um trabalho (19) realizado com 8987 pacientes, 
através do uso do questionário DASI, foi visto que pacien-
tes com um escore baixo no instrumento obtiveram um 
aumento de 4,8 vezes de risco futuro de eventos cardioló-
gicos nos 3 anos de seguimento e 3,8 vezes mais risco após 
o ajuste para os fatores de risco tradicionais, mostrando as-
sim que o DASI fornece valor prognóstico para a predição 
de doenças e eventos clínicos adversos a longo prazo (19).

Dada a importância da avaliação da capacidade funcio-
nal e FPM do cardiopata, faz-se necessária uma avaliação 
criteriosa nestes quesitos. O questionário DASI é uma ferra-
menta simples e acessível, que pode auxiliar na avaliação da 
capacidade funcional pelo médico, e, além disso, na própria 
avaliação subjetiva do paciente. No que se refere à avaliação 
da FPM pelo dinamômetro, a avaliação é descomplicada e 
fornece indicadores de sarcopenia e prognóstico funcional. 

Nesta perspectiva, a associação dessas avaliações com 
parâmetros sociodemográficos e epidemiológicos pode de-
monstrar fatores relacionados aos indivíduos com baixa ca-
pacidade funcional e FPM. Desse modo, essas informações 
podem auxiliar o cardiologista a orientar de forma mais 
adequada estes pacientes. Diante do exposto, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a capacidade funcional e a FPM 
em pacientes cardiopatas de uma clínica privada do sul do 
Brasil, relacionando com parâmetros sociodemográficos, 
comorbidades e prática de atividade física.

 
MÉTODOS

 
Foi realizado um estudo transversal. A população foi 

composta por pacientes atendidos em uma clínica privada 
de cardiologia ‘Cordis’, localizada em Tubarão/SC.

O tamanho da amostra foi estimado em n≥97, ba-
seando-se em uma proporção desconhecida de desfecho 
(p=0,5), com erro amostral de 10% (e=0,1) e intervalo de 
confiança de 95% (α=5%).

Foram incluídos no estudo pacientes maiores de 18 
anos que compareceram a consultas marcadas no período 
de setembro a dezembro de 2019, as quais possuíam pa-
tologias cardiológicas em tratamento por mais que 6 me-
ses. Foram excluídos do estudo aqueles que se recusaram 
a responder ao questionário ou realizar o teste de Força de 
Preensão Manual, independentemente do motivo de não 
realização; e aqueles que se negaram a assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.
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Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP), iniciou-se a coleta dos dados na entidade, sendo 
feita pelos pesquisadores responsáveis. Os participantes 
interessados em participar do estudo foram conduzidos 
a uma sala privada na própria clínica para realização dos 
questionários e medida de FPM. Foram avaliados idade, 
sexo, comorbidades associadas, peso e altura autorreferidas 
(para a realização do cálculo do IMC=peso/altura2), esco-
laridade, nível de atividade física (>150 minutos/semana), 
pontuação no DASI (13) e mensuração da FPM.

Após realizado o primeiro grupo de perguntas, utilizou-
-se o questionário DASI (13), validado em 2014 (20) para 
a avaliação da capacidade funcional. O mesmo trata-se de 
um instrumento composto por 12 itens que avaliam ati-
vidades diárias como realização de atividades domésticas, 
sexualidade, higiene pessoal, capacidade de locomoção e 
outras atividades que despendem gastos energéticos. Cada 
item tem um peso determinado, gerando no final da ava-
liação um escore com base no custo metabólico – MET, 
variando entre 0 e 58,2 pontos. 

A última parte da avaliação compõe-se da avaliação de 
Força de Preensão Manual, que se aferiu através de dina-
mômetro manual de mão (21). O instrumento utilizado 
para fazer a avaliação de FPM foi o dinamômetro hidráu-
lico JAMAR® (Sammons Preston. Rolyan, 4, Sammons 
Court, Bolingbrook, IL, 60440, Canadá), que apresenta 
os resultados em quilograma-força (kgf). Conforme pro-
tocolo postural proposto pela Sociedade Americana de 
Terapeutas de Mão (ASHT), os pacientes permaneceram 
sentados em uma cadeira sem apoio para braços com a 
coluna ereta. Também se manteve o ombro posicionado 
em adução e rotação neutra com cotovelo flexionado a 
90º e antebraço em meia pronação com punho neutro. 
O punho poderia ser movimentado em até 30° graus de 
extensão, e o braço deveria ser mantido suspenso no ar 
com a mão posicionada no dinamômetro, sendo este sus-
tentado pelo examinador. 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Sul de Santa Catarina, sob o 
nº 3.485.164 e CAAE 16568919.4.0000.5369.

Os dados foram armazenados em um banco de dados 
criado com o auxílio do software Excel, e, posteriormente, 
foram exportados para o software SPSS 20.0®. Os resulta-
dos foram apresentados por meio de números absolutos e 
percentuais, medidas de tendência central e dispersão. As va-
riáveis foram comparadas em relação à pontuação no DASI 
e prática de atividade física por meio do teste de qui-quadra-
do ou teste de ANOVA com post-hoc de Tukey, dependendo 
do tipo de variável. Foi considerado intervalo de confiança 
de 95%, com nível de significância estatística de 5%.

 
RESULTADOS

 
Foram avaliados 97 indivíduos, sendo 51 (52,6%) mu-

lheres e 46 homens (47,4%), com média (±DP) de idade 

 n (%)

Sexo
 Feminino
 Masculino

 
51 (52,6)
46 (47,4)

Idade (anos) #
≥ 60 anos
< 60 anos

65,6 (±12,6)
27 (27,8)
70 (72,2)

IMC (kg/m2) #
>18,5 e <25,0 kg/m2

≥25,0 e <30,0 kg/m2

≥ 30 kg/m2

28,6 (±4,8)
22 (22,7)
46 (47,4)
29 (29,9)

Escolaridade
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Sem Estudo

 
65 (67,0)
18 (18,6)
13 (13,4)

1 (1)

Morbidades cardiovasculares
HAS
Angioplastia
Arritmia
CRM
IAM prévio
Valvulopatias
ICC
Troca valvar
Marca-passo
Aneurisma de aorta
Hipertrofia cardíaca

 
75 (77,3)
20 (20,6)
16 (16,5)
16 (16,5)
12 (12,4)
10 (10,3)
8 (8,2)
7 (7,2)
7 (7,2)
2 (2,1)
2 (2,1)

Outras comorbidades
Diabetes mellitus
Queixas ortopédicas
Hipotiroidismo
AVC
TVP

 
12 (12,4)
6 (6,2)
2 (2,1)
2 (2,1)
1 (1)

Atividade Física
Não 
Sim

 
71 (73,2)
26 (26,8)

FPM (kgf) #
Masculino
Feminino 

 
32,0 (±8,6)
19,9 (±5,5)

DASI (METs) 34,4 (±4,6)

Tabela 1: Perfil de pacientes atendidos em uma clínica de cardiologia 
particular na cidade de Tubarão/SC, no período de setembro a 
dezembro de 2019.

DASI13 - Questionário Duke Activity Status Index



508

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA DE PREENSÃO MANUAL DE CARDIOPATAS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA...   Kock e Bornhold

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 505-512, abr.-jun. 2022

de 65,6 (±12,6) anos para a amostra avaliada. Destes par-
ticipantes, a maioria (67%) tinha a escolaridade de Ensino 
Fundamental, e apenas 26,8% dos entrevistados pratica-
vam atividade física de modo regular como preconizado.

Sobre as comorbidades e os procedimentos realiza-
dos, percebeu-se que a maior afecção na população foi 
a Hipertensão arterial sistêmica, estando presente em 
75 indivíduos (73,2%). Aliado a este panorama, foi vis-
to que 12,4% dos entrevistados sofreram IAM prévio, 
8,2% dos pacientes apresentavam Insuficiência Cardíaca 
e 16,5% tinham arritmias. Em relação às valvulopatias 
e trocas valvares, o estudo apresentou 10,3% de indiví-
duos relatando acometimento valvar, sendo que destes 
7,2% fizeram cirurgias para colocação de prótese. Além 
deste procedimento, verificou-se que 20,6% dos pacien-
tes realizaram Angioplastia e 16,5%, Cirurgia de Revas-
cularização do Miocárdio.

No que tange às comorbidades de outros sistemas, a 
maior prevalência foi a de Diabetes mellitus, que acometeu 
12,4% da população, seguido por queixas ortopédicas, as 
quais obtiveram o resultado de 6,2%.

Sobre os preditores Força de Preensão Manual e Scores 
Mets (este avaliado através do questionário Duke Activity 
Status Index), os resultados obtidos mostraram que, dos 
46 homens entrevistados, a média de força de preensão 
manual foi de 31,98 kg.f, (±8,6), já no sexo feminino ob-
teve-se a média de 19,88 kg.f  (±5,5). Em relação ao Sco-
re do questionário validado, teve-se o resultado de 34,4 
METs como média (±14,6). Mais informações podem ser 
visualizadas na Tabela 1.

Ao comparar o perfil dos entrevistados que praticavam 
atividade física, foi observada uma tendência estatística 
quanto ao nível de escolaridade. Indivíduos com nível su-
perior associam-se à maior prática de atividades físicas do 
que aqueles com nível fundamental e médio. 

E na associação de procedimentos versus atividade física, 
constatou-se que 93,8% dos pacientes submetidos à cirur-
gia de revascularização do miocárdio não realizavam ativi-
dades físicas, demonstrando diferença estatística (p=0,034) 
neste grupo. As demais variáveis não apresentaram valores 
significativos quanto a este quesito. 

Mais informações podem ser visualizadas na Tabela 2.
Na análise da pontuação do DASI (METs), foram 

identificados valores significativos mais altos em pra-
ticantes de AF, indivíduos com ensino médio e supe-
rior e portadores de arritmia. Valores mais baixos de 
METs, com significância estatística, foram observados 
nos pacientes com ICC e naqueles submetidos à CRM. 
Em relação à FPM masculina, a diferença estatística foi 
encontrada somente na idade cujos indivíduos de 60 
anos ou mais apresentaram menor FPM. Quanto à FPM 
feminina, valores significativos mais baixos foram obti-
dos pelas não praticantes de AF, com IAM prévio e as 
com comorbidade ortopédica. As demais variáveis não 
apresentaram diferenças estatísticas, conforme pode ser 
visualizado na Tabela 3.

 
Não praticantes 

de AF
N (%)

Praticantes de 
AF

N (%)
p

Sexo
 Feminino
 Masculino

 
36 (70,6)
35 (76,1)

 
15 (29,4)
11 (23,9)

 
0,542

Idade
Maior/igual 60 anos
Menor 60 anos

 
19 (70,4)
52 (74,3)

 
8 (29,6)
18 (25,7)

 
0,696

IMC (kg/m2) #
>18,5 e <25,0 kg/m2

≥25,0 e <30,0 kg/m2

≥ 30 kg/m2

 
16 (72,7)
32 (69,6) 
23 (79,3)

 
6 (27,3)
14 (30,4) 
6  (20,7)

 
 
 
0,649

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior

51 (78,5)
13 (72,2)
6 (46,2)*

14 (21,5)
5 (27,8)
7 (53,8)*

 
 
0,057

HAS
Sim
Não

 
52 (69,3)
19 (86,4)

 
23 (30,7)
3 (13,6)

 
 
0,091

IAM prévio 
Sim 
Não

 
8 (66,7)
63 (74,1)

 
 4 (33,3)
22 (25,9)

 
 
0,407

ICC
Sim 
Não

 
7 (87,5)
64 (71,9)

 
 1 (12,5)
25 (28,1)

 
0,313

Arritmia
Sim 
Não

 
11 (69,8)
60 (74,1)

 
5 (31,2)
21 (25,9)

 
0,466

Valvulopatias
Sim
Não

 
8 (80)
63 (72,4)

 
1  (20)
24  (27,6)

0,608

CRM
Sim 
Não

 
15 (93,8)
56 (69,1)

 
1  (6,2)
25 (30,9)

 
0,034

Angioplastia
Sim 
Não

 
13 (65)
58 (75,3)

 
7 (35)
19 (24,7)

 
0,353

Marca-passo
Sim 
Não

 
6 (85,7)
65 (72,2)

 
1 (14,3)
25 (27,8)

 
0,393

Troca Valvar
Sim 
Não

 
6 (85,7)
65 (72,2)

 
2 (14,3)
25 (27,8)

 
0,383

Diabetes Mellitus
Sim 
Não

 
10 (83,3)
61 (71,8)

 
2 (16,7)
24 (28,2)

 
0,322

Ortopédicas
Sim 
Não

 
3 (50)
68 (74,7)

 
3    (50)
23  (25,3)

 
0,193

Tabela 2: Comparação entre não praticantes e praticantes de atividade 
física de uma clínica de cardiologia particular na cidade de Tubarão/SC.

*p<0,05
AF - Atividade física
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 DASI (METs) FPM M (kgf) FPM F (kgf)
Sexo
Feminino
Masculino
p

 
34,2 (±14,1)
34,5 (±15,3)

0,919

 
-

 
-

Atividade física
Não
Sim
p

 
31,7 (±15,0)
41,8 (±10,5)

0,002

 
32,2 (±8,9)
31,3 (±8,0)

0,759

 
18,8 (±5,2)
22,3 (±5,6)

0,040

Escolaridade
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
p

 
31,56 (±14,94)
41,36 (±10,19)
40,70 (±12,83)

0,009

 
32,54 (±9,61)
33,25 (±6,31)
26,83 (±6,27)

0,287

 
18,89 (±5,57)
21,67 (±4,41)
23,86 (±4,98)

0,068

IMC (kg/m2) #
>18,5 e <25,0 kg/m2

≥25,0 e <30,0 kg/m2

≥ 30 kg/m2

p

 
37,30 (±15,72)
35,60 (±14,87)
30,26 (±12,84)

0,174

 
29,36 (±8,40)
32,35 (±7,25)
34,42 (±10,57)

0,322

 
16,88 (±3,60)
20,96 (±5,92)
19,65 (±5,37)

0,187

Idade
< 60 anos
≥ 60 anos
p

 
37,49 (±13,96)
33,19 (±14,78)

0,196

 
35,63 (±9,57)
30,03 (±7,46)

0,034

 
22,73 (±6,00)
19,10 (±5,21)

0,054

HAS
Sim 
Não
p

 
35,41 (±13,91)
30,91 (±16,67)

0,206

 
32,47 (±8,84)
30,58 (±8,00)

0,519

 
20,10 (±5,80)
19,00 (±4,42)

0,580

IAM Prévio
Sim 
Não
p

 
27,01 (±12,97)
35,43 (±14,60)

0,061

 
28,50 (±7,79)
32,50 (±8,66)

0,292

 
14,83 (±4,40)
20,56 (±5,36)

0,016

ICC
Sim 
Não
p

 
23,45 (±14,01)
35,37 (±14,34)

0,026

 
34,00 (±19,79)
31,89 (±8,23)

0,738

 
18,00 (±3,34)
20,13 (±5,75)

0,381

Arritmia 
Sim 
Não
p

 
42,23 (±14,75)
32,84 (±14,17)

0,018

 
33,29 (±7,84)
31,74 (±8,78)

0,667

 
19,11 (±7,13)
20,05 (±5,23)

0,650

Valvulopatias
Sim 
Não
p

 
35,87 (±11,61)
34,22 (±14,97)

0,737

 
40,33 (±3,78)
31,40 (±8,54)

0,081

 
22,57 (±4,11)
19,45 (±5,65)

0,169

Angioplastia 
Sim 
Não
p

 
36,57 (±14,24)
33,82 (±14,75)

0,456

 
34,00 (±8,53)
31,18 (±8,60)

0,322

 
16,14 (±4,10)
20,48 (±5,54)

0,054

CRM
Sim 
Não
p

 
25,00 (±12,83)
36,24 (±14,29)

0,004

 
28,09 (±8,74)
33,20 (±8,28)

0,085

 
19,40 (±1,51)
19,93 (±5,82)

0,840

Marca-passo
Sim 
Não
p

 
29,13 (±14,83)
34,80 (±14,60)

0,326

 
28,00 (±8,48)
32,16 (±8,64)

0,509

 
19,00 (±5,14)
19,98 (±5,62)

0,712

Troca Valvar
Sim 
Não
p

 
37,62 (±13,21)
34,14 (±14,75)

0,546

 
40,33 (±3,78)
31,40 (±8,54)

0,081

 
23,00 (±4,96)
19,62 (±5,55)

0,245

Diabetes Mellitus
Sim 
Não
p

 
29,31 (±13,54)
35,11 (±14,69)

0,200

 
25,60 (±8,14)
32,76 (±8,40)

0,078

 
17,86 (±5,75)
20,20 (±5,50)

0,303
Ortopédica
Sim 
Não
p

 
31,03 (±13,46)
34,61 (±14,73)

0,564

 
29,67 (±6,50)
32,14 (±8,74)

0,635

 
13,00 (±3,60)
20,31 (±5,37)

0,025

Tabela 3: Avaliação do escore DASI e FPM de pacientes atendidos em uma clínica privada de cardiologia em Tubarão/SC.

*p<0,05  DASI13 - Duke Activity Status Index  FPM - Força de preensão manual
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DISCUSSÃO
 
O perfil da amostra deste estudo demonstra uma pre-

valência discretamente maior do sexo feminino. Apesar da 
maioria dos entrevistados serem menores de 60 anos de 
idade, a média etária é compatível com idosos. Em relação 
ao IMC, há uma maioria de indivíduos com sobrepeso, e 
quanto à escolaridade, os estudantes do ensino fundamen-
tal são maioria. O estudo de Gao et al (22) fez uma revisão 
sobre diferença entre gêneros nas doenças cardiovasculares 
e confirma que os homens, no geral, possuem mais esse 
tipo de problema; contudo, a redução da proteção hormo-
nal em mulher idosas pós-menopausa pode contribuir para 
aumentar o risco nesta população. Somada a essas variá-
veis, a alta taxa de obesos vai ao encontro do estudo de 
Britton et al (9), que descrevem a obesidade como o fator 
de risco mais prevalente para o desenvolvimento de doen-
ças cardiovasculares.  

No que tange às comorbidades, nota-se a alta preva-
lência do diagnóstico de HAS, seguido de angioplastia e 
arritmias. Os dados encontrados corroboram com valores 
identificados no estudo de Hinton et al (23), o qual, ana-
lisando dados da atenção primária inglesa, demonstrou a 
alta prevalência no quadro de hipertensão arterial na sua 
amostra estudada, além de mostrar um número maior nos 
casos de DACs e distúrbios de ritmo, também referidos em 
outros estudos epidemiológicos realizados no mesmo país. 

Em relação à prática de AF, um estudo (24) com po-
pulação urbana demonstrou 65,8% de inatividade física, 
assim como a taxa deste presente estudo com 73,2%. Isso 
mostra a grande proporção de sedentários na sociedade 
que ignora a realização de um dos pilares mais importan-
tes na prevenção e tratamento de doenças cardiovascula-
res, inclusive em demais comorbidades. Em uma revisão 
sistemática (25), notou-se que aqueles que relataram ní-
veis mais altos de atividades físicas e fatores comporta-
mentais protetores diminuíram pela metade a chance de 
terem eventos cardíacos.  

Ao avaliar a associação da prática de AF com indivíduos 
pós-revascularizados, observou-se a baixa adesão destes. O 
estudo de Cardoso et al (26) demonstrou alguns fatores re-
lacionados à inatividade física por parte dos pacientes car-
diovasculares, os quais são: dificuldades no regime prescri-
to pelo profissional; estilo de vida sedentário; intolerância 
na realização das atividades e a não obediência ao plano de 
tratamento. Esses fatores demonstram como a participa-
ção do médico pode auxiliar na evolução de cada paciente, 
posto que a estimulação por parte do profissional motiva 
emocionalmente a adaptação e a adesão ao tratamento para 
quem está em fase de recuperação e necessita de uma mu-
dança no estilo de vida sedentário, a fim de que se tenha 
um melhor prognóstico e bem-estar.

A prática da atividade física, que neste estudo é majo-
ritária para indivíduos com nível superior, é passível de ser 
explicada pelo maior nível de informação por parte deste 
grupo, aliado às facilidades que um possível melhor fator 

econômico possa proporcionar. Rissardi et al  (24) encon-
traram semelhança em seu estudo na associação entre va-
lores mais elevados de atividades físicas, correlacionando 
com níveis de escolaridade mais altos.

E sobre a FPM, os dados do presente estudo foram dis-
cretamente abaixo do que aqueles encontrados por Amaral 
et al (27), apresentando valores médios de 43,5 kgf  para 
homens e 27,6 kgf  para mulheres. Isso pode ser explicado 
pela amostragem ser composta por indivíduos de meia-ida-
de e idosos com múltiplas comorbidades.

A aptidão muscular, determinada pela força e pela resis-
tência, mostra-se como um importante preditor da saúde 
cardiovascular. Dessa forma, a força de preensão manual 
(FPM) torna-se um importante marcador de força muscular 
geral do corpo (10). No presente estudo, foram encontra-
dos menores valores em idosos, mulheres não praticantes 
de AF e mulheres com comorbidades ortopédicas. Esses 
resultados relacionam o envelhecimento e a inatividade fí-
sica a menores FPM, associação já descrita por Amaral et al 
(27), demonstrando que a força de preensão manual dimi-
nui com o decorrer da idade, principalmente em indivíduos 
do sexo masculino a partir dos 60 anos de idade.

Além disso, Confortin et al (28), ao analisarem idosos, 
encontraram correlações no que diz respeito às patologias 
ortopédicas, mostrando, também em sua pesquisa, resul-
tados similares quando demonstra a não associação entre 
Diabetes mellitus, DCV, doenças coronarianas e HAS com 
menores valores na FPM no sexo feminino. No sexo mas-
culino, apenas a DM foi associada com a diminuição da 
FPM. As demais comorbidades não estiveram relacionadas. 

Quanto à capacidade funcional, o estudo de Grodin et 
al (29) utilizou o DASI, obtendo valores médios de 26,2 
METs em pacientes com Insuficiência Cardíaca submeti-
dos à angiografia coronária diagnóstica, com seguimento 
de 5 anos após o procedimento. Este estudo revelou a sig-
nificância do DASI em revelar dados sobre a sobrevida de 
pacientes em determinados quartis do acompanhamento, 
sendo que o menor quartil do estudo previu um aumen-
to de 3,3 vezes mais chance de mortalidade em 5 anos, 
comparando com o maior quartil do estudo. Em compa-
ração ao ponto de corte de 40 METs, escores mais bai-
xos obtiveram significância como preditor de morte em 
pacientes com insuficiência cardíaca. No presente estudo, 
pacientes com insuficiência cardíaca também obtiveram 
menor pontuação no DASI, destacando que a capacidade 
funcional deste grupo de indivíduos deve ser manejada de 
forma adequada.

Wijeysundera et al  (30) utilizaram o mesmo questio-
nário, porém no âmbito pré-operatório como auxiliar na 
análise de desfechos cirúrgicos. Obteve-se um valor de 34 
METs como ponto de corte para se predizer a chance de 
maior risco de infarto após 30 dias da cirurgia, além do 
risco de complicações hospitalares moderadas a graves e, 
também, na avaliação de morte ou incapacidade até 1 ano 
após realização de cirurgias grandes não cardiológicas. Se-
gundo o presente estudo, pacientes submetidos a cirurgias 
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de revascularização do miocárdio obtiveram diminuição da 
capacidade funcional, o que poderia determinar o uso do 
questionário, visto ser uma ferramenta confiável, descom-
plicada e barata, a qual pode indicar uma mudança na tera-
pêutica conforme os resultados obtidos.  

Entre as limitações do estudo, pode-se descrever o viés 
de memória dos entrevistados que, talvez, tenha influen-
ciado a qualidade dos dados autorreferidos. Além disso, é 
importante salientar que a variável ocupação não foi anali-
sada. É provável que a realização de trabalhos com maior 
demanda de força física exibisse resultados com valores 
maiores para FPM, o que pode interferir na associação 
com as comorbidades.

CONCLUSÃO

Conclui-se que HAS foi a comorbidade mais prevalen-
te do estudo. Em relação à atividade física, notou-se que 
indivíduos que possuíam nível de escolaridade mais alto 
apresentavam índices de atividade físicas mais elevados, 
comparados a outras faixas escolares. Também se obser-
vou a diminuição da atividade física naqueles que foram 
submetidos à CRM. Sobre a capacidade funcional, obteve-
-se o esperado, principalmente nos pacientes portadores de 
ICC e indivíduos pós-CRM que tiveram menores valores 
de capacidade funcional. E quanto à FPM, identificamos a 
diminuição dos valores em indivíduos com mais de 60 anos 
no sexo masculino e em mulheres que não praticavam ati-
vidades físicas, pós-IAM e com comorbidades ortopédicas. 
Esses resultados indicam que subgrupos de cardiopatas 
poderiam se beneficiar da avaliação de parâmetros funcio-
nais, auxiliando a estratégia terapêutica.

 
CONFLITOS DE INTERESSE

Não houve conflitos de interesse no desenvolvimento 
desta pesquisa.

REFERÊNCIAS
 1. Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças cardiovasculares 

[Internet]. Brasília: OPAS Brasil; [acesso em 2019 Abr 30]. Dis-
ponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_
content&view=article&id=5253:doencas-cardiovasculares&Ite-
mid=1096.

 2. Carlson SA, Adams EK, Yang ZY, Fulton JE. Percentage of  Deaths 
Associated With Inadequate Physical Activity in the United States. 
Prevent Chron Dis. 2018;15:E38. 

 3. Lear SA, Hu W, Rangarajan S, Gasevic D, Leong D, Iqbal R, et al. 
The effect of  physical activity on mortality and cardiovascular disea-
se in 130 000 people from 17 high-income, middle-income, and low-
-income countries: the PURE study. Lancet. 2017;390(10113):2643-
2654.

 4. Arena R, Myers J, Williams MA, Gulati M, Kligfield P, Balady GJ, 
et al. Assessment of  functional capacity in clinical and research 
settings: a scientific statement from the American Heart Associa-
tion Committee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention of  the 
Council on Clinical Cardiology and the Council on Cardiovascular 
Nursing. Circulation. 2007;116(3):329-43. 

 5. George MJ, Kasbekar SA, Bhagawati D, Hall M, Buscombe JR. The 
value of  Duke Activity Status Index (DASI) in predicting ischae-

mia in myocardial perfusion scintigraphy - a prospective study. Nucl 
Med Rev Cent East Eur. 2010;13(2):59-63.

 6. Shaw LJ, Olson MB, Kip K, Kelsey SF, Johnson BD, Mark DB, 
et al. The value of  estimated functional capacity in estimating out-
come: results from the NHBLI-Sponsored Womens Ischemia Syn-
drome Evaluation (WISE) Study. J Am Coll Cardiol. 2006;47(3 Su-
ppl):S36-43. 

 7. Chung SC, Hlatky MA, Stone RA, Rana JS, Escobedo J, Rogers WJ, 
et al. Body mass index and health status in the Bypass Angioplasty 
Revascularization Investigation 2 Diabetes Trial (BARI 2D). Am 
Heart J. 2011;162(1):184-92.

 8. Scotto CJ, Waechter DJ, Rosneck J. Adherence to prescribed exerci-
se and diet regimens two months post-cardiac rehabilitation. Can J 
Cardiovasc Nurs. 2011;21(4):11-7.

 9. Britton A, Brunner E, Kivimaki M, Shipley MJ. Limitations to func-
tioning and independent living after the onset of  coronary heart 
disease: what is the role of  lifestyle factors and obesity? Eur J Public 
Health. 2012;22(6):831-835.

 10. Kishimoto H, Hata J, Ninomiya T, Nemeth H, Hirakawa Y, Yoshida 
D, et al. Midlife and late-life handgrip strength and risk of  cause-s-
pecific death in a general Japanese population: the Hisayama Study. 
J Epidemiol Community Health. 2014;68(7):663-668.

 11. Pavasani R, Serenelli M, Celis-Morales CA, Gray SR, Izawa KP, 
Watanabe S, et al. Grip strength predicts cardiac adverse events in 
patients with cardiac disorders: an individual patient pooled meta-a-
nalysis. Heart. 2019;105:834-841.

 12. Sayer AA, Syddall HE, Dennison EM, Martin HJ, Phillips DI, Coo-
per C, et al. Grip strength and the metabolic syndrome: findings 
from the Hertfordshire Cohort Study. QJM Mon J Assoc Physi-
cians. 2007;100(11):707-713.

 13. Leong DP, Teo KK, Rangarajan S, Lopez-Jaramillo P, Avezum Jr A, 
Orlandini A, et al. Prognostic value of  grip strength: findings from 
the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. Lancet. 
2015;386(9990):266-273.

 14. Artero EG, Lee DC, Lavie CJ, Espana-Romero V, Sui X, Church TS, 
et al. Effects of  muscular strength on cardiovascular risk factors and 
prognosis. J Cardpulm Rehabil Prev. 2012;32(6):351-358.

 15. Artero EG, Lee DC, Ruiz JR, Sui X, Ortega FB, Church TS, et al. 
A prospective study of  muscular strength and all-cause mortality in 
men with hypertension. J Am Coll Cardiol. 2011;57(18):1831-1837.

 16. Grontved A, Pan A, Mekary RA, Stampfer M, Willett WC, Manson 
JE, et al. Muscle-strengthening and conditioning activities and risk 
of  type 2 diabetes: a prospective study in two cohorts of  US wo-
men. PLoS Med. 2014;11(1):e1001587.

 17. Stenholm S, Sallinen J, Koster A, Rantanen T, Sainio P, Heliovaara 
M, et al. Association between obesity history and hand grip strength 
in older adults--exploring the roles of  inflammation and insulin re-
sistance as mediating factors. J Gerontol Series A Biological Sci Med 
Sci. 2011;66(3):341-348.

 18. Organização Mundial da Saúde. Global recommendations on physi-
cal activity for health (2010) [Internet]. Geneva: WHO; [acesso em 
2019 Abr 30]. Disponível em: https://www.who.int/dietphysicalac-
tivity/global-PA-recs-2010.pdf.

 19. Wilson Tang WH, Topol EJ, Fan Y, Wu Y, Cho L, Stevenson C, et 
al. Prognostic Value of  Estimated Functional Capacity Incremental 
to Cardiac Biomarkers in Stable Cardiac Patients. J Am Heart Assoc. 
2014;3:e000960.

 20. Coutinho-Myrrha MA, Dias RC, Fernandes AA, Araújo CG, Hla-
tky MA, Pereira DG, et al. Duke Activity Status Index em Doenças 
Cardiovasculares: Validação de Tradução em Português. Arq. Bras. 
Cardiol. 2014;102(4):383-90.

 21. Dias JA, Ovando AC, Külkamp W, Junior NGB. Força de preensão 
palmar: Métodos de avaliação e fatores que influenciam a medida. Rev 
Bras Cineantropometria e Desempenho Hum. 2010;12(3):209-16.

 22. Gao Z, Chen Z, Sun A, Deng X. Gender differences in cardio-
vascular disease. Medicine in Novel Technology and Devices. 
2019;4:100025.

 23. Hinton W, McGovern A, Coyle R, et alIncidence and prevalence 
of  cardiovascular disease in English primary care: a cross-sectio-
nal and follow-up study of  the Royal College of  General Practitio-
ners (RCGP) Research and Surveillance Centre (RSC)BMJ Open 
2018;8:e020282.

 24. Rissardi GGL, Cipullo JP, Moreira GC, Ciorlia LAS, Cesarino CB, 
Giollo Junior LT, et al . Prevalence of  Physical Inactivity and its 



512

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA DE PREENSÃO MANUAL DE CARDIOPATAS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA...   Kock e Bornhold

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 505-512, abr.-jun. 2022

Effects on Blood Pressure and Metabolic Parameters in a Brazilian 
Urban Population. Int J Cardiovasc Sci.  2018;31(6):594-602.

 25. Lacombe J, Armstrong MEG, Wright FL, Foster C. The impact of  
physical activity and an additional behavioural risk factor on cardio-
vascular disease, cancer and all-cause mortality: a systematic review. 
BMC Public Health. 2019;19:900.

 26. Cardoso PC, Caballero LG, Rus-chel KB, Moraes MAP, Silva ERR. 
Profile of  the nursing diagnoses in stable heart disease patients. In-
vest. Educ. Enferm. 2019; 37(2):e08.26.

 27. Amaral CA, Amaral TLM, Monteiro GTR, Vasconcellos MTL, 
Portela MC. Hand grip strength: Reference values for adults and 
elderly people of  Rio Branco, Acre, Brazil. PLoS One. 2019 Jan 
31;14(1):e0211452.

 28. Confortin SC, Danielewicz AL, Antes DL, Ono LM, d’Orsi E, Bar-
bosa AR. Associação entre doenças crônicas e força de preensão 
manual de idosos residentes em Florianópolis - SC, Brasil. Ciência 
& Saúde Coletiva. 2018;23(5):1675-1685. 

 29. Grodin JL, Hammadah M, Fan Y, Hazen SL, Tang WH. Prognostic 
value of  estimating functional capacity with the use of  the duke 
activity status index in stable patients with chronic heart failure. J 
Card Fail. 2015 Jan;21(1):44-50. 

 30. Wijeysundera DN, Beattie WS, Hillis GS, Abbott TEF, Shulman 
MA, Ackland GL, et al. Integration of  the Duke Activity Status 
Index into preoperative risk evaluation: a multicentre prospective 
cohort study. British Journal of  Anaesthesia. 2020;124(3):261-270.

 Endereço para correspondência
Kelser de Souza Kock
Galdino Jospé de Bessa, 164
88.702-220 – Tubarão/SC – Brasil
 (48) 99996-9811
 kelserkock@yahoo.com.br
Recebido: 3/8/2020 – Aprovado: 20/12/2020



513Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 513-520, abr.-jun. 2022

1 Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) / zpgeorgia@gmail.com
2 Médico Especialista em Cirurgia da Coluna Vertebral no Hospital Nossa Senhora da Conceição
3 Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e Professor na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul)
4 Médico Especialista em Cirurgia de Ombro e Cotovelo no Hospital Nossa Senhora da Conceição
5 Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e Professor na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul)

| ARTIGO ORIGINAL |

Manejo da dor lombar em um Departamento  
de Emergência no sul do Brasil

Georgia Zandomenico Perito1, Phelipe de Souza Menegaz2, Rafael Olivio Martins3, Willian Nandi Stipp4, Martins Back Netto5

RESUMO

Introdução: A dor lombar está entre as principais queixas apresentadas aos serviços de emergência e está associada a altos custos en-
volvendo solicitação de exames e uso de medicações. Este estudo objetivou descrever o perfil sociodemográfico e clínico de pacientes 
atendidos em um Departamento de Emergência devido à dor lombar, além de analisar as estratégias diagnósticas e terapêuticas utili-
zadas. Métodos: Estudo transversal retrospectivo, em que foram analisados prontuários de pacientes de 18 anos ou mais, atendidos 
na Emergência de um Hospital Terciário devido à dor lombar em um período de um ano. A seleção foi realizada por códigos da Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID-10) correspondentes à dor lombar. Foram excluídos trauma e patologias não musculoesque-
léticas. Resultados: A prevalência de dor lombar na Emergência foi 2,6%, a maioria foi dor lombar com irritação radicular (53,3%). 
Houve predomínio do sexo feminino (55,3%), e a média de idade foi 45,1 anos. A medicação mais frequentemente administrada foi 
o anti-inflamatório não esteroidal (80,3%), seguido pelo opioide (51,9%). Foram solicitados exames complementares a 7,9% de pa-
cientes que não possuíam indicação, e 65,3% de pacientes com indicação não receberam exames. Conclusão: Este estudo contribuiu 
para esclarecer o perfil dos pacientes com dor lombar no Departamento de Emergência e evidenciou divergências entre a prática e a 
recomendação de guidelines no emprego de estratégias terapêuticas farmacológicas e diagnósticas no seu atendimento.

UNITERMOS: Diagnóstico por Imagem, Dor lombar, Serviço Hospitalar de Emergência 

ABSTRACT

Introduction: Low back pain is among the primary complaints presented to emergency services and is associated with high costs involving test requests and 
medication use. This study aimed to describe the sociodemographic and clinical profile of  patients attended in an Emergency Department due to lumbar pain 
and to analyze the diagnostic and therapeutic strategies used. Methods: A retrospective cross-sectional study reviewed medical records of  patients aged 18 
years or older seen at the Emergency Department of  a Tertiary Hospital due to low back pain for one year. The selection was made by International Clas-
sification of  Diseases (ICD-10) codes corresponding to low back pain. Exclusion of  trauma and non-musculoskeletal pathologies. Results: The prevalence 
of  low back pain in the ER was 2.6%, and the majority was low back pain with radicular irritation (53.3%). There was a female predominance (55.3%), 
and the mean age was 45.1 years. The most frequently administered medication was nonsteroidal anti-inflammatory (80.3%), followed by opioid (51.9%). 
A request for additional exams for 7.9% of  patients without indication and 65.3% of  patients with indication did not receive exams. Conclusions: This 
study contributed to clarifying the profile of  patients with low back pain in the Emergency Department and showed divergences between the practice and the 
recommendation of  guidelines in the use of  pharmacological and diagnostic therapeutic strategies in their care.

KEYWORDS: Imaging diagnosis; emergency service hospital; low back pain.

Management of  low back pain in an emergency department in south Brazil
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INTRODUÇÃO

A dor lombar tem sido alvo de uma importante discus-
são sobre a saúde mundial nos últimos anos, principalmen-
te devido à sua alta incidência e ao fardo socioeconômico 
que provoca (1,2). Mais de 511 milhões de pessoas sofrem 
de dor lombar no mundo, o que representa um aumento de 
aproximadamente 50% na sua prevalência desde 1990 (2). 
Parte desse crescimento se deve ao envelhecimento popu-
lacional e, por isso, estima-se que os números continuem 
aumentando nos próximos anos (3).

Mais de 50% dos brasileiros adultos sofrem de dor 
lombar anualmente (4).  É um sintoma bastante comum e 
está entre as principais queixas apresentadas aos serviços 
de emergência, sendo uma grande fonte de consumo dos 
recursos de saúde (5,6). Em um estudo realizado no estado 
de São Paulo em 2017, observou-se que os pacientes com 
dor lombar crônica custaram 214% a mais para o Sistema 
Único de Saúde (7).

Os custos relacionados à dor lombar dividem-se entre 
custos diretos, que compreendem os serviços e procedi-
mentos de saúde, e indiretos, os quais envolvem perdas de 
dias de trabalho e redução da produtividade (1). Tais custos 
geram sobrecarga financeira ao sistema de saúde e previ-
denciário, visto que grande parte dos indivíduos afetados 
se encontra em idade ativa (1,8). Isso contribui para o au-
mento da pobreza em países de baixa e média renda, além 
de intensificar a desigualdade entre os mesmos (1).

Além disso, o manejo da dor lombar na emergência é 
conhecido por práticas de exageros na solicitação de exa-
mes, bem como uso inadequado de medicamentos, con-
tribuindo com altos custos (9). A realização de exames de 
imagem faz parte das expectativas dos pacientes em relação 
ao seu atendimento; porém, essa conduta frequentemente 
não contribui para o diagnóstico e, ainda, induz a interven-
ções desnecessárias (10,11).

Isso, pois, entre as diversas patologias associadas à dor 
lombar, apenas a minoria é atribuída a patologias graves 
que necessitem investigação no Departamento de Emer-
gência (12-14). Esses casos pertencem ao grupo “dor lom-
bar urgente”, que inclui trauma, infecções, neoplasias, sín-
drome da cauda equina; o segundo grupo é “dor lombar 
com irritação radicular”, em que há sinais e/ou sintomas 
neurológicos, como radiculopatia, ciática; e, por último, a 
“dor lombar inespecífica”, em que não há patologia espe-
cífica identificável e envolve as artralgias, mialgias, entre 
outros (12-14).

Dessa forma, a recomendação atual é que seja feita in-
vestigação com exames complementares nos casos em que 
são encontradas bandeiras vermelhas na história clínica ou 
no exame físico, tais como febre, uso de corticoesteroides 
e perda de peso inexplicada (9,14). A presença de uma ou 
mais bandeiras sugere a possibilidade de a dor lombar ser 
causada por uma patologia grave, requerendo investigação 
mais aprofundada (14).

A crescente expressividade da dor lombar e suas con-
sequências requerem constante estudo e reconhecimento 
de seus fatores associados, terapias mais adequadas, e suas 
consequências. Espera-se, dessa maneira, promover o aper-
feiçoamento do atendimento desses pacientes, bem como 
estratégias de prevenção desta condição. O objetivo deste 
estudo foi descrever o perfil sociodemográfico e clínico de 
pacientes atendidos devido à dor lombar em um Depar-
tamento de Emergência no período de um ano, além de 
analisar as estratégias diagnósticas e terapêuticas utilizadas 
neste atendimento.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional transversal re-
trospectivo. A população de estudo foi composta por 
indivíduos de 18 anos ou mais, que foram atendidos na 
Emergência de um Hospital Terciário devido à dor lom-
bar musculoesquelética entre 1º de janeiro e 31 de dezem-
bro de 2018. O hospital em que foi realizado o trabalho é 
um centro de atendimento terciário de referência para 18 
municípios vizinhos, cujo Departamento de Emergência é 
responsável por mais de 70 mil atendimentos anualmente.

A coleta de dados foi feita pelos autores via sistema 
Phillips Tasy. Foram incluídos no estudo os prontuários 
classificados por Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10) correspondente à “dor lombar inespecífica”, 
“dor lombar com irritação radicular”, e “dor lombar ur-
gente” (Tabela 1).  

Foram excluídos do estudo os prontuários de pacien-
tes que se apresentaram à Emergência com queixa de dor 
lombar após trauma, como acidente de trânsito, queda ou 
violência. Também foram excluídos prontuários que pos-
suíam diagnóstico registrado de patologias causadoras de 
dor lombar não compatíveis com os CID-10 listados na 
Tabela 1, tais como pancreatite, pielonefrite, aneurisma.

As variáveis de estudo incluem: sexo; idade; etnia; grau 
de escolaridade; profissão; chegada de ambulância; dia da 
semana; período diurno/noturno; diagnóstico; internação 
e número de dias; atestado médico e número de dias; reali-
zação de exame(s) complementar(es); medicações adminis-
tradas no local.

A existência de indicação de exames complementares 
foi avaliada a partir da presença de pelo menos uma ban-
deira vermelha, independentemente do diagnóstico final. 
As bandeiras vermelhas consideradas neste estudo estão 
representadas na Tabela 2, adaptado do artigo de revisão 
de Almeida e Kraychete (14).

Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em 
Pesquisa do Hospital e da Universidade a ele relacio-
nados, com os pareceres nº 3.431.573 e nº 3.570.632, 
respectivamente.

Os dados foram organizados no programa Microsoft 
Excel e analisados no software Statistical Package for the So-
cial Sciences (SPSS) versão 22.0. As variáveis quantitativas 
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foram descritas por meio de medidas de tendência central 
e dispersão dos dados. As variáveis qualitativas foram des-
critas por meio de frequência absoluta e percentual. As di-
ferenças nas proporções foram testadas pelo teste de Qui-
-quadrado (X2). As variáveis numéricas foram testadas por 
Análise de Variância (ANOVA) com o teste Post Hoc Tukey. 
O nível de significância estatística adotado foi de 5% (valor 
de p < 0,05).

RESULTADOS

A prevalência anual de dor lombar musculoesquelética 
não traumática na Emergência foi de 2,6% (Figura 1). A 
maioria dos pacientes pertencia ao grupo dor lombar com 
irritação radicular (53,3%); seguidos pelo grupo dor lom-
bar inespecífica (46,3%); e, por último, grupo dor lombar 
urgente (0,3%).

A Tabela 3 apresenta o perfil sociodemográfico. A 
maioria da população estudada foi composta pelo sexo fe-
minino (55,3%), e pela etnia branca (90,6%). A faixa etária 
mais prevalente foi de 35,1 a 55 anos (45,4%), e a média 

(desvio-padrão - ±DP) foi de 45,1 anos (±15,3). As mulhe-
res possuíam idades mais avançadas em comparação aos 
homens (p = 0,002).

Predominaram neste estudo indivíduos que possuem 
2º grau escolar incompleto ou menos (40,1%), e que exer-
cem profissões de caráter manual (23,3%), seguido pelos 
que não trabalham (22,4%) (Tabela 3). Constatou-se que a 
população de não trabalhadores possuía idades significati-
vamente mais avançadas, com média (±DP) de 53,4 anos 
(±18,4), quando comparada a cada um dos três grupos de 
profissões, as quais possuíam médias (±DP) entre 40,8 
anos (±11,9) e 43,4 anos (±12,8) (p < 0,001) (Figura 2).

A Figura 3 representa o fluxo de atendimentos da po-
pulação estudada, que foi maior no início da semana: se-
gundas (17,5%), terças (16,2%) e quartas (16,0%); e no pe-
ríodo diurno (71,0%).

A Tabela 4 indica as características do atendimento mé-
dico prestado. Houve 72 (3,9%) internações, variando en-
tre 1 e 71 dias, e a média (DP±) foi de 9,5 dias (9,2). Ates-
tado foi fornecido a 598 (32,3%) pacientes, de 1 a 180 dias, 
em que a média (±DP) foi de 5 dias (±16,1). Indivíduos do 

Tabela 1 - Classificações de dor lombar e CID-10 correspondentes utilizados na seleção dos indivíduos de estudo.

Dor lombar não urgente
Dor lombar urgente

Dor lombar inespecífica Dor lombar com irritação radicular

M15.0 (Osteo)artrose primária 
generalizada
M15.3 Artrose múltipla secundária
M15.4 (Osteo)artrose erosiva
M15.8 Outras poliartroses
M15.9 Poliartrose não especificada
M25.5 Dor articular
M46.0 Entesopatia vertebral
M46.1 Sacroileíte não classificada em 
outra parte
M47.8 Outras espondiloses
M47.9 Espondilose não especificada
M51.3 Outra degeneração especificada 
de disco intervertebral
M51.8 Outros transtornos especificados 
de discos intervertebrais
M54.5 Dor lombar baixa
M79.1 Mialgia
M79.7 Fibromialgia
M81.0 Osteoporose pós-menopáusica
M81.2 Osteoporose de desuso
M81.5 Osteoporose idiopática
M81.9 Osteoporose não especificada

G55.1 Compressões das raízes e dos 
plexos nervosos em transtornos dos 
discos intervertebrais
G55.2 Compressões das raízes e dos 
plexos nervosos na espondilose
M41.2 Outras escolioses idiopáticas
M41.3 Escoliose toracogênica
M41.4 Escoliose neuromuscular
M41.5 Outras escolioses secundárias
M41.8 Outras formas de escoliose
M41.9 Escoliose não especificada
M43.0 Espondilólise
M43.1 Espondilolistese
M47.2 Outras espondiloses com 
radiculopatias
M48.0 Estenose da coluna vertebral
M51.1 Transtornos de discos lombares 
e de outros discos intervertebrais com 
radiculopatia
M54.1 Radiculopatia
M54.3 Ciática
M54.4 Lumbago com ciática
Q76.2 Espondilolistese congênita
Q76.3 Escoliose congênita devido à 
malformação óssea congênita
Q76.4 Outras malformações congênitas 
da coluna vertebral não associadas com 
escoliose

C41.2 Neoplasia maligna da coluna 
vertebral
C72.0 Neoplasia maligna da medula espinal
C72.1 Neoplasia maligna da cauda equina
D16.6 Neoplasia benigna da coluna 
vertebral
D33.4 Neoplasia benigna da medula espinal
G06.1 Abscesso e granuloma 
intrarraquidianos
G83.4 Síndrome da cauda equina
M07.2 Espondilite psoriásica
M45 Espondilite ancilosante
M46.2 Osteomielite das vértebras
M46.3 Infecção (piogênica do disco 
intervertebral)
M46.4 Discite não especificada
M46.5 Outras espondilopatias infecciosas
M47.1 Outras espondiloses com mielopatia
M51.0 Transtornos de discos lombares e de 
outros discos intervertebrais com mielopatia
M80.0 Osteoporose pós-menopáusica com 
fratura patológica
M80.2 Osteoporose de desuso com fratura 
patológica
M80.4 Osteoporose induzida por drogas 
com fratura patológica
M80.5 Osteoporose idiopática com fratura 
patológica
M80.8 Outras osteoporoses com fratura 
patológica
M80.9 Osteoporose não especificada com 
fratura patológica

Adaptação dos autores com base em Nunn e colaboradores e Edwards e colaboradores (7,8). 



516

MANEJO DA DOR LOMBAR EM UM DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA NO SUL DO BRASIL   Perito et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 513-520, abr.-jun. 2022

grupo dor lombar com irritação radicular receberam ates-
tado com maior frequência que os pacientes do grupo dor 
lombar não específica (p < 0,001).

Mil quatrocentos e trinta (1430) (77,2%) pacientes re-
ceberam medicação na Emergência, e a média (±DP) de 
drogas administradas simultaneamente por paciente foi de 
1,9 (±0,8) (Tabela 4). A maioria dos pacientes recebeu an-
ti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) (80,3%), os quais 
foram cetoprofeno e diclofenaco sódico; seguidos pelos 
opioides (51,9%); e, em terceiro lugar, os analgésicos sim-
ples (28,4%), representados pela dipirona (Figura 4). Indi-

víduos do grupo dor lombar com irritação radicular rece-
beram medicação com mais frequência que o grupo dor 
lombar inespecífica (p < 0,001).

Foram realizados exames complementares em 216 
(11,7%) pacientes, dos quais 5,9% eram radiografias sim-
ples (Tabela 4). Foram solicitados exames a 124 (7,8%) pa-
cientes sem indicação, enquanto que 173 (65,3%) pacientes 
com indicação não receberam nenhum exame (Tabela 5). 
A solicitação de exames complementares foi significativa-
mente maior entre os pacientes que possuíam indicação 
(p < 0,001).

Figura 1 - Fluxograma de atendimentos realizados na Emergência devido à dor lombar em 2018. 
DL: dor lombar.

Tabela 2 - Bandeiras vermelhas avaliadas em história clínica e exame físico dos indivíduos em estudo. 

 Cauda 
Equina Fratura Câncer Infecção

> 70 anos  X X  

Febre, calafrios, ferida próxima à coluna, infecção do trato urinário ou infecção de pele 
recentes    X

Dor à noite ou ao deitar   X X

Anestesia em sela, ciatalgia bilateral, paresia de membros inferiores, retenção urinária, 
incontinência fecal X    

Perda de peso inexplicada   X  

História pessoal ou suspeita de câncer   X  

História de osteoporose  X   

Imunossupressão    X

Uso crônico de corticoesteroides  X  X

Uso de fármaco intravenoso    X

Abuso de substância psicoativa  X  X

Falha terapêutica após 6 semanas de tratamento conservador  X X X

Déficit motor ou sensitivo progressivo X  X  

Adaptação dos autores do artigo de revisão de Almeida e Kraychete (9).
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A bandeira vermelha “idade >70 anos” foi a mais 
prevalente entre as outras, e foi observado que a mesma 
foi de pouco valor para indicar exames complementares. 
No grupo de pacientes que possuíam “idade >70 anos” 
como bandeira única, houve menos indicação para exa-
mes complementares que nos pacientes com qualquer 
outra bandeira única (p < 0,001).

Tabela 3 - Perfil sociodemográfico dos indivíduos atendidos na 
Emergência devido à dor lombar em 2018.

Variáveis n %

Sexo
  Feminino
  Masculino

 
1025
827

 
55,3%
44,7%

Idade (anos)
  18-35
  35,1-55
  55,1-75
  >75

 
548
841
408
55

 
29,6%
45,4%
22,0%
3,0%

Etnia
  Brancos
  Negros
  Pardos
  Indígenas
Não disponível

 
1642
99
70
1
40

 
88,7%
5,3%
3,8%
0,1%
2,2%

Escolaridade
  Analfabeto
  ≤ 2º grau incompleto
  ≥ 2º grau completo
  ≥ 3º grau incompleto
Não disponível

 
25
742
315
46
724

 
1,3%
40,1%
17,0%
2,5%
39,1%

Profissão
  Não trabalhaa

  Manualb
  Não manualc
  Profissionald
Não disponível

 
414
432
276
41
689

 
22,4%
23,3%
14,9%
2,2%
37,2%

a Inclui estudantes, “do lar”, desempregados, encostados, aposentados e pensionistas; b 
Profissões que envolvem esforço físico, como pedreiros, mecânicos, agricultores; c Profissões 
que não exigem esforço físico, mas podem exigir ortostatismo, como atendentes, secretários, 
vendedores; d Profissões não manuais que exigem alto nível de conhecimento específico, 
como medicina, engenharia, ou administração de empresas.

Tabela 4 - Características do atendimento da população total de estudo e de cada grupo de dor lombar de indivíduos atendidos na Emergência 
em 2018. 

Variáveis
Total (n=1852) DL inespecífica DL com irritação DL urgente
n % n % n % n %

Ambulância 15 0,8% 7 0,8% 8 0,8% 0 0%

Internação 72 3,9% 32 3,7% 36 3,6% 4 66,7%

Média (DP) 9,5 (9,2) 8,3 (4,4) 8,3 (6,4) 26,5 (30,5)

Atestado 598 32,3% 243 28,3% 353 35,7% 2 33,3%

Média (DP) 5,0 (16,1) 4,5 (14,5)  4,7 (14) 125,5 (77,1)

Medicação 1430 77,2% 603 70,3% 821 83,1% 6 100%

Média (DP) 1,9 (0,8) 1,7 (0,8)  2,0 (0,8)    2,8 (1,2)

Exames 216 11,7% 109 12,7% 102 10,3% 5 83,3%

Média (DP) 1,7 (0,9) 1,8 (0,9) 1,5 (0,9) 3,4 (0,9)

RX
RNM
TC
Exame de sangue
Exame de urina

109
69
11
82
87

5,9%
3,7%
0,6%
4,4%
4,7%

51
24
5

51
61

5,9%
2,8%
0,6%
5,9%
7,1%

55
43
3

26
22

5,6%
4,3%
0,3%
2,6%
2,2%

3
2
3
5
4

50,0%
33,3%
50,0%
83,3%
66,7%

DL: dor lombar; DP: desvio padrão; RX: radiografia simples; RNM: ressonância nuclear magnética; TC: tomografia computadorizada.

Figura 2 - Relação entre tipo de profissão e idade em indivíduos 
atendidos na Emergência devido à dor lombar em 2018. 
Análise estatística por Análise de Variância (ANOVA, p < 0,05) pelo teste Post Hoc Tukey (p 
< 0,05).
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DISCUSSÃO

A prevalência encontrada de 2,6% foi próxima à de ou-
tros estudos investigando dor lombar em Emergências, os 
quais relataram valores entre 2,2% e 3,4% (13,15,16). Le-
ves diferenças entre os métodos de busca e os critérios de 
inclusão provocam alguma variação entre as prevalências 
encontradas em cada estudo (5). Edwards e colaborado-
res (13), que utilizaram os mesmos códigos diagnósticos 
de dor lombar não urgente que neste estudo, encontraram 
prevalência de 2,15% em uma Emergência no Canadá. A 
população de dor lombar urgente foi menor que na lite-
ratura, pois foram excluídos casos envolvendo trauma ou 
patologias não musculoesqueléticas, os quais podem ser os 
maiores representantes desse grupo (13,16).

É interessante observar que a prevalência do grupo dor 
lombar com irritação radicular (53,3%) foi notavelmente 
maior que na literatura (12,13,16). Rizzardo e colaborado-

res (17) relataram uma prevalência um pouco mais próxima 
à deste estudo, de 41,4%. É possível que essa diferença tenha 
ocorrido devido à dor lombar com irradiação para membro 
inferior possuir uma ampla lista de diagnósticos diferenciais, 
que dificilmente seja realizada de forma adequada em um Ser-
viço de Emergência. Desta forma, é possível que parte dos 
diagnósticos de dor lombar com irritação radicular seja, na 
realidade, algum tipo de dor facetária, patologia do quadril, 
claudicação vascular, ou neuropatia periférica.

O perfil populacional foi similar ao encontrado na literatu-
ra. O predomínio do sexo feminino e de idades entre 35,1 e 55 
anos converge com estudos de diferentes países (12,13,16,18). 
A tendência maior em mulheres pode ser explicada por sua 
menor densidade óssea e muscular, maior envolvimento com 
trabalho doméstico e maternidade, e fatores psicológicos, en-
quanto que a prevalência na idade ativa pode estar relacionada 
à associação de processos degenerativos da coluna com a ex-
posição a atividades laborais e domésticas (8).

Figura 4 - Relação das medicações administradas na Emergência entre os indivíduos que receberam medicação devido à dor lombar em 2018.
AINE: anti-inflamatório não esteroidal.

Figura 3 - Atendimentos por dia da semana de indivíduos atendidos na Emergência devido à dor lombar em 2018.
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O principal tipo de ocupação relacionado à dor lom-
bar, de caráter manual, foi também descrito por Ikeda e 
colaboradores (19), que verificaram queixa de dor lombar 
em 64,3% desse grupo de trabalhadores. Em contraparti-
da, o mesmo autor encontrou que os indivíduos não tra-
balhadores foram ligeiramente mais afetados (65,5%); isso 
provavelmente se deve à sua população ter sido composta 
por maiores de 65 anos, o que também corrobora com o 
achado do presente estudo de significância estatística entre 
não trabalhadores e idades avançadas.

O baixo grau de escolaridade encontrado também é 
descrito na literatura, em que autores apontam que a renda 
e a escolaridade têm relação inversamente proporcional à 
dor lombar (19,20). Zanuto e colaboradores (20) propõem 
que indivíduos de baixa escolaridade estejam mais propen-
sos a trabalhos pesados, maiores jornadas de trabalho e 
menor prática de atividade física, o que pode contribuir 
para sua relação com a dor lombar.

O maior fluxo de pacientes no período diurno e nos 
primeiros três dias da semana também foi descrito por 
Edwards e colaboradores (13), o que provavelmente esteja 
relacionado à exposição mecânica e vibracional vinculada 
ao trabalho (21). O fato de o fluxo haver sido maior nos 
períodos de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) sugere o uso inadequado dos serviços de saúde pe-
los usuários. Borges e colaboradores (22) observaram que 
essa preferência pelo Departamento de Emergência ocorre 
principalmente devido à sua alta resolutividade, e ao fun-
cionamento inadequado da UBS.

Nota-se a necessidade de criar estratégias de conscienti-
zação popular sobre como atuar diante da dor lombar sem 
sinais de alarme e orientação sobre o fluxo correto de procura 
de atendimento entre os diferentes níveis de atenção à saúde. 
Além de focar na qualidade do ensino médico a fim de que 
os profissionais formados estejam capacitados para identificar 
os casos que precisem de referenciamento a um serviço de 
Emergência e quais necessitam de tratamento ambulatorial.

A média de 5 dias de atestado foi outro dado interessan-
te, pois contrasta com um dos pilares do tratamento da dor 
lombar, que é o retorno precoce ao trabalho (9). Para compa-
ração, em uma Emergência na Itália, a média de afastamento 
laboral foi de apenas 2 dias (17). Devido ao perfil de agilidade 
e resolutividade a curto prazo de um Serviço de Emergên-
cia, o tratamento não farmacológico adequado – baseado em 
orientação sobre a história natural da doença, incentivo à ati-
vidade física, retorno precoce ao trabalho – não é provido, o 
que pode acabar favorecendo a perpetuação da queixa. Este 
problema pode ser amenizado através da educação médica 
continuada e participação das equipes de especialidades no 
treinamento dos médicos plantonistas.

O percentual de medicações administradas na Emergên-
cia (77,2%) foi maior que o descrito por Nunn e colabora-
dores (12) (59,4%) e Ferreira e colaboradores (16) (39,7%). 
O uso de AINEs (80,3%) foi bastante discrepante em rela-
ção aos mesmos autores, que descreveram 35,4% e 37,6%, 
respectivamente. Enquanto que a taxa de opioides foi de 

51,9%, Nunn e colaboradores encontraram 34,5%, e Fer-
reira e colaboradores, 69,6%. As escolhas medicamentosas 
sugerem divergência do que é recomendado, visto que pa-
racetamol e ibuprofeno são a primeira linha, enquanto que 
os opiodes são reservados à dor grave, com baixas doses e 
tempo limitado (9). Pois a eficácia do opioide na dor lom-
bar aguda não é bem estabelecida, e evidências apontam 
que os opioides não são superiores às medicações conside-
radas de primeira linha (16,23).

A solicitação de exames sem indicação observada neste 
estudo (7,8%) foi relativamente menor que a de Schlem-
mer e colaboradores (18), os quais encontraram 30,1%. 
Outros autores, que descrevem apenas o uso de radiogra-
fias para dor lombar de baixo risco, apresentaram valores 
entre 14,8% e 27,4%, relativamente maiores que neste es-
tudo (5,9%) (13,24,25). Apesar de esse dado sugerir uma 
prática mais adequada, a maioria dos pacientes com indica-
ção também não recebeu exames (65,3%). É possível que 
essa menor taxa de exames seja devido ao Brasil ser um 
país de baixa renda, em que a diponibilidade de recursos 
na saúde pública é limitada e exerce influência sobre a prá-
tica médica (26). Essa falha entre a evidência científica e a 
prática reafirma a necessidade de medidas de capacitação 
médica e educação continuada no Serviço de Emergência, 
sobretudo reforçando a importância de os pacientes serem 
orientados quanto à história natural da dor lombar e à me-
lhor utilização dos serviços de saúde.

Destaca-se a limitação deste estudo de não haver sido 
possível avaliar detalhadamente as terapias não farmacoló-
gicas utilizadas, devido à escassez dessas informações nos 
prontuários analisados. Outra limitação foi não haver aná-
lises estatísticas entre os grupos de dor lombar não urgente 
e o grupo dor lombar urgente em virtude do pequeno nú-
mero de casos deste último.

CONCLUSÃO

Este estudo contribuiu para esclarecer as característi-
cas dos pacientes com dor lombar no Departamento de 
Emergência, o que pode favorecer a criação de programas 
de conscientização e prevenção visando à população mais 
acometida. Ademais, concluiu-se que há divergências en-
tre a prática e a recomendação de guidelines no emprego de 
estratégias terapêuticas farmacológicas e diagnósticas no 
manejo da dor lombar na Emergência. Recomenda-se o 
incentivo à manutenção do conhecimento médico acerca 
deste tema, visando ao benefício dos pacientes que sofrem 
dessa condição. 
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RESUMO

Introdução: A Reforma Psiquiátrica iniciada no Brasil nos anos 1970 é um movimento crítico ao modelo de atendimento hospitalo-
cêntrico e busca substituir o modelo manicomial por redes de atenção territorial. Entretanto, há autores, como a própria Associação 
Brasileira de Psiquiatria, que criticam a forma como esse movimento vem sendo implantado, alegando que não há expansão da rede 
extra-hospitalar, concomitantemente à redução dos leitos. Objetivos: Analisar quantitativamente os diferentes componentes da Rede 
de Atenção Psicossocial, na cidade de Pelotas/RS, no período de 2018, e comparar os dados com o que é preconizado pela legislação 
relacionada à reforma psiquiátrica. Métodos: Utilização de dados obtidos por consultas ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos 
de Saúde (CNES) e Departamento de Atenção Básica (DAB), relativos aos serviços de atenção psicossocial especializados, atenção 
primária e ambulatorial, componentes hospitalares, e residenciais terapêuticos. Foram excluídos atendimento de urgência e emer-
gência. Os dados são posteriormente discutidos em comparação ao preconizado na Lei nº 10.216/01 e nas Portarias nº. 336/02 e 
nº. 3088/11. Resultados: A cidade dispõe de excelente cobertura na atenção primária (98,68%), possui um indicador de cobertura 
CAPS/100 mil habitantes considerado muito bom (2,48), uma maioria de leitos de internação psiquiátrica para SUS (78%). Dos 222 
leitos disponíveis, quase a totalidade está centrada em um único Hospital Especializado (91,9%). Destaca-se, também, a ausência de 
Residenciais Terapêuticos. Conclusão: Há, ainda, carência de leitos em hospitais gerais e de medidas não institucionalizantes, como 
Residenciais Terapêuticos. A atenção primária e sua articulação matricial com os CAPS possuem ótima cobertura.

UNITERMOS: Hospitais Psiquiátricos, Número de leitos em Hospital, Reforma dos Serviços de Saúde, Serviços de Saúde Mental, 
Sistemas de Apoio Psicossocial.

ABSTRACT

Introduction: The Psychiatric Reform initiated in Brazil in the 1970s is a movement critical toward the hospital-centered care model and seeks to replace 
the asylum model with territorial care networks. However, authors such as the Brazilian Association of  Psychiatry criticize the implementation of  this move-
ment, claiming that there is no expansion of  the extra-hospital network simultaneously with the reduction of  beds. Objectives: To quantitatively analyze 
the different components of  the Psychosocial Care Network (Centros de Atenção Psicossocial [CAPS]) in the city of  Pelotas/RS, 2018, and compare 
the data with what is recommended by the legislation related to psychiatric reform. Methods: Use of  data obtained by queries to the National Registry of  
Health Establishments (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde [CNES]) and the Department of  Primary Care (Departamento de Atenção 
Básica [DAB]) regarding the specialized psychosocial care services, primary and outpatient care, hospital components, and therapeutic residential care. 
Exclusion of  urgent and emergency care. Subsequently, a discussion of  the data compared to that recommended by Law no. 10,216/01 and Ordinances 

Analysis of  the psychosocial attention network in the context  
of  the psychiatric reform in Pelotas, RS, Brazil
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INTRODUÇÃO

A Reforma Psiquiátrica brasileira teve início quase con-
comitante ao ‘movimento sanitário’, nos anos 1970, através 
do qual se buscava a defesa da saúde coletiva e mudanças na 
forma de atenção e gestão de saúde, com fortes críticas ao 
modelo hospitalocêntrico (1). Foi inspirada também pela ex-
periência da reforma italiana, iniciada pelo psiquiatra Fran-
co Basaglia, que fechou o hospital psiquiátrico na cidade 
de Trieste, e substituiu o modelo manicomial por uma rede 
de assistência territorial. Em 1973, essa rede passou a ser 
considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) um 
modelo para a reformulação da atenção à saúde mental (2).

Um dos marcos da Reforma Psiquiátrica no Brasil é, em 
1987, a criação do primeiro Centro de Atenção Psicosso-
cial (CAPS), na cidade de São Paulo/SP. Dois anos depois, 
em Santos/SP, outro marco foi a intervenção da Secretaria 
Municipal de Saúde em um hospital psiquiátrico (Casa de 
Saúde Anchieta), sobre o qual havia denúncias de violência 
e maus-tratos aos pacientes internados. Em substituição ao 
hospital, foram criados Núcleos de Atenção Psicossocial 
(NAPS) na cidade, além de residências para os egressos 
do hospital. O acontecimento teve grande repercussão na-
cional e mostrou ser possível um modelo alternativo aos 
hospitais psiquiátricos. No mesmo ano, um projeto de lei 
do deputado Paulo Delgado (PT/MG) entra na Câmara 
Federal e dispõe sobre direitos das pessoas com transtor-
nos mentais e propõe a extinção progressiva dos manicô-
mios no país. Somente 12 anos depois, a Lei Paulo Delgado 
(Lei 10.216) é sancionada no Brasil (3). Nesse contexto, 
passou-se a priorizar a criação de serviços substitutivos ao 
hospital psiquiátrico, como os CAPS, leitos psiquiátricos 
em hospitais gerais, oficinas e residências terapêuticas (4).

Os CAPS surgem como um dispositivo de desinsti-
tucionalização, aqui entendida como a saída de pacientes 
dos hospitais psiquiátricos para a reinserção na sociedade, 
e também como o enfrentamento da alienação produzida 
por essas instituições (5). Assim, ao longo dos anos, houve 
diminuição progressiva do número de leitos psiquiátricos, 
acompanhada do aumento do número de CAPS. Em 1996, 
eram 72.514 leitos psiquiátricos, e apenas 154 CAPS. Em 
2015, o número de leitos psiquiátricos caiu para 25.126, 
enquanto o número de CAPS passou a ser 2.328 (6).

O Rio Grande do Sul foi um estado pioneiro da Refor-
ma Psiquiátrica no Brasil. O estado já contava com uma lei 
estadual de extinção dos manicômios em 1992, nove anos 

antes de ser sancionada lei semelhante na esfera federal, a Lei 
Paulo Delgado. A Lei Estadual 9.716 previa a substituição 
progressiva dos hospitais psiquiátricos por redes de aten-
ção extra-hospitalar, reservando as internações hospitalares 
apenas para casos em que fosse indispensável, e pelo me-
nor período de tempo possível. Contudo, dez anos após a 
sua promulgação, o que se observou foi a escassez de leitos, 
tanto em hospitais gerais quanto especializados, de acordo 
com os critérios do Ministério da Saúde e da Organização 
Mundial da Saúde. Além disso, a rede extra-hospitalar não 
foi implementada de forma igualitária no estado (7).

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), entidade 
representante de 12 mil psiquiatras brasileiros, posiciona-
-se contra a construção de uma política de saúde centrada 
em um único equipamento, como a política atual de saúde 
mental vem fazendo baseando-se nos CAPS. Também cri-
tica a redução dos leitos hospitalares sem a concomitante 
expansão da rede extra-hospitalar. Alega que vem ocorren-
do desvalorização do papel do psiquiatra, que “vem sendo 
colocado como profissional secundário e prescindível à 
psiquiatria”. Além disso, afirma que “a exclusão do hospi-
tal psiquiátrico especializado da rede de assistência não se 
sustenta cientificamente e está gerando desassistência aos 
doentes mentais” (8).

Diante desse contexto da reforma psiquiátrica, com 
substituição dos hospitais por redes alternativas, e das críti-
cas feitas à forma como vem sendo implantada, este traba-
lho tem como objetivo analisar dados sobre os diferentes 
componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) na 
cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, no período de 2017 
a 2018, e comparar com o que é preconizado na legislação 
relacionada à reforma psiquiátrica.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal retrospectivo reali-
zado de forma quantitativa e descritiva, analisando os di-
ferentes componentes da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) disponíveis na cidade de Pelotas/RS, no período 
de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Utilizou-se esse 
período pois os dados referentes a um ano, neste caso o 
ano de 2019, podem sofrer alterações. Cabe salientar que 
este estudo se detém aos serviços de atenção psicossociais 
especializados (Centros de Atenção Psicossocial – CAPS 
em suas diferentes modalidades), atenção primária e ambu-
latorial (Unidades Básicas de Saúde – UBS, Equipes Saúde 

no. 336/02 and no. 3088/11. Results: The city has excellent coverage in primary care (98.68%), has a high coverage indicator of  CAPS/100,000 
inhabitants (2.48), and a majority of  psychiatric hospitalization beds for the Unified Health System (SUS) (78%). Of  the 222 beds available, almost all 
are in a single Specialized Hospital (91.9%). Conclusion: There is still a lack of  beds in general hospitals and non-institutionalizing measures, such as 
Therapeutic Residences. Primary care and its matrix articulation with CAPS have great coverage.

KEYWORDS: Psychiatric hospitals; hospital bed capacity; health care reform; mental health services; psychosocial support systems
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da Família – ESF e Núcleos de Atenção à Saúde da Famí-
lia – NASF, clínicas e Unidades de Atendimento), compo-
nente hospitalar (leitos de internação em Hospital Geral 
e Hospital Especializado) e as estratégias de desinstitucio-
nalização (apenas quanto a Residenciais Terapêuticos). Foi 
excluído desta análise, portanto, o atendimento de urgência 
e emergência. Os dados foram obtidos por consulta ao Ca-
dastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
e via Departamento de Atenção Básica (DAB) (9) e poste-
riormente discutidos, em comparação ao preconizado na 
Lei nº 10.216/01 (10), a qual dispõe sobre o modelo as-
sistencial em saúde mental, bem como serão consideradas 
as Portarias nº 336/02 (11) e nº 3088/11 (12) no que diz 
respeito à constituição das RAPS.

A taxa de cobertura/100 mil habitantes foi mensurada 
conforme método de cálculo do indicador de cobertura de 
CAPS/100 mil habitantes do Ministério da Saúde. Consi-
dera-se como parâmetro, isto é, como conformação ideal 
da rede, a proporção de 1 Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) para cada 100.000 habitantes. Para o cálculo da 
taxa de cobertura, considera-se também que um CAPS I dá 
cobertura para 50.000 habitantes, que um CAPS III cobre 
150.000 habitantes, e que os CAPS II, CAPSi e CAPSad 
cobrem, cada um, uma população de 100.000 habitantes. 
Índices de cobertura do CAPS são considerados muito 
bons quando acima de 0,70, boa quando entre 0,50 e 0,69, 
regular/baixa entre 0,35 e 0,49, baixa entre 0,20 e 0,34 e 
insuficiente/crítica quando abaixo de 0,20 (13).

Não houve a necessidade de encaminhamento para o 
Comitê de Ética em Pesquisa, visto que os dados utilizados 
não possuem identificação individual dos pacientes e são 
de domínio público, com acesso livre à população.

RESULTADOS

Sobre o nível de atenção primária, a cidade dispõe, 
atualmente, de 52 Unidades Básicas de Saúde como porta 
de entrada do sistema, 76 equipes de ESF, 4 equipes de 
NASF e 1 equipe Consultório na Rua (ECRMI). A cober-
tura populacional estimada pela eESF é de 75,03%, e a da 
atenção básica é 98,68%.

Há 16 estabelecimentos registrados como serviços que 
prestam atendimento especializado na atenção psicosso-
cial. Entre esses, os de caráter ambulatorial são quatro: 3 
serviços de modalidade Clínica/Policlínica (incluindo o 
Centro de Atendimento à Saúde do Escolar – CASE), e 
ainda 1 Centro de Especialidades, que se constitui de uma 
unidade mista de atendimentos de atenção básica e média 
complexidade, incluindo um ambulatório de saúde mental.

A atenção especializada conta, desde janeiro de 2017 
até dezembro de 2018, com 8 CAPS, sendo: 6 CAPS II, 1 
CAPSad III (atendimento 24h também a pessoas com pro-
blemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, es-
tando caracterizado ainda como Unidade de Atendimento 
Adulto) e 1 CAPS infantil (CAPSi). A taxa de cobertura de 

CAPS/100 mil habitantes é de 2,48, levando-se em conta a 
população de 341.648 habitantes, conforme estimativa do 
IBGE de 2018. A média do indicador em nível nacional é 
de 0,86, e do estado do Rio Grande do Sul é de 1,32 (14).

Já em nível hospitalar, estão cadastrados 4 estabeleci-
mentos nessa modalidade, sendo 3 Hospitais gerais e 1 
Hospital Especializado. Há um total de 222 leitos psiquiá-
tricos, dos quais 174 (78%) são SUS. A capacidade insta-
lada de leitos psiquiátricos de cada um deles é a seguinte: 
Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência dispõe de 
19 leitos, sendo 10 (53%) SUS; Hospital Universitário São 
Francisco de Paula dispõe de 4 leitos, todos SUS. Para 
o Hospital-Escola UFPel, não foram encontrados leitos 
disponíveis, apesar de estar registrado junto aos serviços 
especializados em atendimento psicossocial hospitalar. 
O único hospital referência em psiquiatria é o Hospital 
Espírita de Pelotas, que possui 199 leitos, dos quais 160 
(80%) são SUS.

Não há unidades de regime residencial instaladas, como 
Serviço de Residencial Terapêutico de qualquer tipo.

DISCUSSÃO

A cidade de Pelotas/RS, no período analisado, conta 
com boa cobertura na atenção primária, abrangendo quase 
a totalidade da população. Entre os serviços especializados 
de atenção à saúde mental, os CAPS (principal ferramenta 
para a desinstitucionalização proposta pela reforma psi-
quiátrica) apresentam cobertura que pode ser considera-
da muito boa, ficando acima dos índices do estado do Rio 
Grande do Sul, e também do país (os quais podem ser con-
siderados bons). Nota-se que o município de Porto Alegre, 
quando analisado no mesmo período, apresenta apenas 4 
CAPS até o mês de novembro de 2018, apresentando 5 
CAPS a mais que a cidade de Pelotas no mês de dezembro 
de 2018, evidenciando, dessa forma, a boa cobertura no que 
tange a números na cidade de Pelotas. No entanto, quando 
se trata dos leitos psiquiátricos em hospitais gerais (tam-
bém algo preconizado pela reforma psiquiátrica, em subs-
tituição aos leitos em hospitais psiquiátricos), observa-se 
que há um hospital (Hospital-Escola UFPel) que consta no 
Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde como 
uma instituição que presta atendimentos de saúde mental, 
mas não possui leitos psiquiátricos. 91,9% dos leitos psi-
quiátricos do SUS em Pelotas ainda são pertencentes a um 
hospital psiquiátrico, o Hospital Espírita de Pelotas, mos-
trando que o número de leitos em hospitais gerais ainda é 
muito pequeno, quando comparado aos leitos no Hospital 
Especializado. A ausência de residenciais terapêuticos mos-
tra que a implantação e a expansão da rede extra-hospitalar 
de atenção à saúde mental ainda são limitadas, contando 
com os CAPS e com a atenção primária, mas oferecendo 
poucas alternativas aos leitos hospitalares. Nesse sentido, 
a crítica da Associação Brasileira de Psiquiatria, relativa ao 
pequeno aumento da rede extra-hospitalar, se faz pertinen-
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te, assim como a crítica à escassez de leitos psiquiátricos 
em hospitais gerais.

Conforme exposto, podemos inferir que a cidade de 
Pelotas possui falhas importantes no sistema, principal-
mente em nível hospitalar, causando déficit de medidas 
antiasilares, visível tanto para agravos quanto para longas 
permanências, mesmo que devidamente justificados, que 
só são possíveis em um Hospital Especializado, prática já 
vista como estigmatizada e, muitas vezes, alienadora do 
convívio social e familiar. Pontos a serem destacados são o 
indicador de cobertura dos CAPS considerado muito bom 
e bem acima das médias nacional e estadual; a alta dispo-
nibilidade de leitos SUS (78%); e a excelente cobertura da 
atenção básica (98,68%), facilitando o apoio matricial dado 
pela atenção básica à RAPS.

CONCLUSÃO

A atenção à saúde mental na lógica do processo da Re-
forma Psiquiátrica mostra-se incipiente. Ao examinar o 
conjunto dos estabelecimentos-chave que constituem as 
RAPS, pode-se perceber a falta de dispositivos para supe-
rar o modelo manicomial como um descaso, possivelmente 
favorecendo a manutenção de práticas obsoletas. É preciso 
haver construção de alternativas e dispositivos funcionan-
do em rede, para todos os níveis de atenção. Apesar da ten-
tativa de se extinguir os Hospitais Psiquiátricos Especiali-
zados, não parece possível substituí-los ainda totalmente. 
Os CAPS não se mostram substitutivos, porém vêm sendo 
tomados como tal, em um arranjo que limita as possibili-
dades de projetos terapêuticos planejados. Os profissionais 
de saúde precisam de opções para lidar com o sofrimento 
psíquico da melhor forma possível, e os usuários devem ter 
suporte em suas necessidades, sejam elas consultas, enca-
minhamentos, agravos e agudizações, bem como cuidado 
intensivo (15). A realidade da cidade de Pelotas, embora 
com pontos fortes no nível primário, carece de ajustes e 
ampliação no fluxo especializado, que poderiam se dar pela 
construção de Unidades de Atendimento e Residenciais 
Terapêuticos (os principais pilares para desinstitucionaliza-
ção) e aumento do número de leitos em hospitais gerais.

Algumas limitações encontradas foram relativas à ob-
tenção de dados principalmente nos leitos psiquiátricos dos 
Hospitais Gerais devido à incoerência de informações. Re-
força-se, também, o fato de que todos os dados obtidos no 
presente estudo são de fontes secundárias, podendo, dessa 
maneira, existir um subregistro de informações. O artigo sa-
lienta a necessidade de se avaliar os serviços de saúde mental 

e sugere-se um estudo posterior sobre a produção desses 
estabelecimentos e como eles estão territorialmente distri-
buídos na cidade, a fim de uma maior compreensão de como 
se articulam para atender às demandas da saúde mental.
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Avaliação do perfil psiquiátrico dos pacientes atendidos  
no Ambulatório de Cardiologia de uma universidade  

no extremo sul-catarinense

Matheus Scopel Andrighetti1, Leandro Barbieri2, Carolina Michels3 

Amanda Cirimbelli Bolan4, Kristina Madeira5 

RESUMO

Introdução: Estudos demonstram o aumento da associação entre doenças cardiovasculares e psiquiátricas, as quais são responsáveis 
pela diminuição da qualidade de vida e por um número significativo de mortes por ano. Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico dos 
pacientes atendidos no Ambulatório de Cardiologia. Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, descritivo, de abordagem quan-
titativa e com coleta de dados secundários, por meio da análise de 998 prontuários de pacientes que frequentaram o Ambulatório de 
Cardiologia na cidade de Criciúma/SC, no período de janeiro de 2017 a julho de 2019. Resultados: Neste estudo, a média de idade da 
população foi de 60,23 ± 11,81 anos, sendo que 661 (66,2%) eram constituídos de indivíduos do sexo feminino. No que se refere ao 
acompanhamento psiquiátrico, foi visto que apenas 86 pacientes (8,6%) realizaram. Quanto à classe farmacológica mais frequente, os 
antidepressivos representaram 359 (53,5%) das prescrições. Em relação às doenças psiquiátricas, foram encontrados 254 diagnósticos, 
sendo que um paciente pode possuir mais que uma doença psiquiátrica, sendo a depressão 125 (12,5%) a mais prevalente. Embora 
a hipertensão arterial sistêmica seja a doença cardiovascular predominante, notou-se associação estatisticamente significativa entre 
arritmias, insuficiência cardíaca e doenças psiquiátricas. Conclusão: Há uma tendência significativa para coexistência entre arritmias 
cardíacas e doenças psiquiátricas. Por outro lado, os pacientes com insuficiência cardíaca possuem uma menor possibilidade de ter 
uma doença psiquiátrica associada.

UNITERMOS: Doença Cardiovascular, Doença Psiquiátrica, Prevalência, Idade, Sexo

ABSTRACT

Introduction: Studies show the increasing association between cardiovascular and psychiatric diseases, which are responsible for a decreased quality of  
life and a significant number of  deaths per year. Objectives: To evaluate the epidemiological profile of  patients seen at the cardiology outpatient clinic. 
Methods: Observational, retrospective, descriptive study of  quantitative approach and with secondary data collection through the analysis of  998 medi-
cal records of  patients who attended the cardiology outpatient clinic in Criciúma/SC from January 2017 to July 2019. Results: In this study, the mean 
population age was 60.23 ± 11.81 years. Of  which, 661 (66.2%) consisted of  female individuals. Concerning psychiatric follow-up, the data showed that 
only 86 patients (8.6%) attended. As for the most prevalent pharmacological class, antidepressants represented 359 (53.5%) of  the prescriptions. As for 
psychiatric illnesses, the data showed 254 diagnoses considering a patient may have more than one psychiatric illness, with depression being 125 (12.5%) the 
most prevalent. Although hypertension is the predominant cardiovascular disease, a statistically significant association appeared between arrhythmias, heart 

Evaluation of  the psychiatric profile of  patients attended on the cardiology ambulatory  
of  a university in the extreme south of  Santa Catarina
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INTRODUÇÃO

Nos últimos 30 anos, várias pesquisas epidemiológi-
cas em todo o mundo mostraram que as doenças men-
tais representaram aproximadamente 12% das doenças 
globais. Entre esses distúrbios, a depressão e a ansiedade 
são provavelmente os mais importantes do ponto de vis-
ta de saúde pública, devido à sua prevalência e persistên-
cia. De acordo com as projeções de 2030, a depressão 
será a principal causa de incapacidade, representando, 
aproximadamente, 6% da incapacidade total (1). Além 
disso, é observada uma maior taxa de mortalidade em 
pacientes portadores de doença psiquiátrica em relação 
à população geral, evidenciando as doenças cardiovas-
culares como um significativo fator causal. Estima-se 
que a prevalência dos sintomas psiquiátricos, como o 
predomínio das psicopatologias, é maior em mulheres 
do que em homens, principalmente na faixa etária dos 
50 anos aos 79 anos. No que se refere à gravidade, no-
tou-se que segue o mesmo padrão (2).

  Nos últimos anos, percebeu-se uma elevação no nú-
mero de doenças cardiovasculares (DCVs), especialmente 
nos países de média a baixa renda. Isso só pode ser pos-
sível por meio da elevação da expectativa de vida, e, por 
consequência, uma maior exposição a fatores de risco para 
doenças crônicas não transmissíveis. Nos países em de-
senvolvimento, as DCVs são a principal causa de morte 
nos últimos anos (3). No Brasil, as DCVs são causadoras 
de 27,7% de óbitos, chegando até 31% quando excluídas 
as mortes por motivos externos. Por essa razão, são tidas 
como a principal causa de óbitos no Brasil (4). Enquanto 
que no mundo as DCVs permanecem sendo o principal 
motivo de óbito, como mostra o estudo de 2013 Global 
Burden of  Disease (GBD), consistindo 31,5% da totalida-
de de óbitos e 45% da totalidade de óbitos por doenças 
não transmissíveis, tornando-se, assim, superior ao dobro 
de mortes causado pelo câncer e mais que todas as enfer-
midades transmissíveis, maternos neonatais e nutricionais 
somadas (5,6).

Em pacientes que tiveram um evento cardíaco isquê-
mico, a depressão tende a estar associada a um aumento 
de complicações pós-hospitalares, assim como um novo 
episódio cardíaco isquêmico ou outros eventos cardio-
vasculares (7). Em estudos, existem indícios que pacien-
tes com depressão ficam menos dispostos a mudanças de 
estilo de vida e, consequentemente, há um aumento dos 
riscos cardiovasculares. Já a associação entre a ansiedade e 
doenças cardiovasculares, embora em menor índice do que 

transtornos depressivos, está relacionada a sintomas mais 
graves, como a morte súbita (8).

Portanto, este trabalho possui a finalidade de contribuir 
com conhecimentos em relação à epidemiologia dos pa-
cientes atendidos no Ambulatório de Cardiologia correla-
cionada a doenças psiquiátricas.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional, retrospecti-
vo, descritivo, de abordagem quantitativa e com coleta 
de dados secundários. Foram analisados mil duzentos e 
noventa (1290) prontuários oriundos do Ambulatório de 
Cardiologia em uma universidade do sul de Santa Cata-
rina, dos quais, duzentos e noventa e dois (292) foram 
excluídos, pelo fato de estarem incompletos ou o pa-
ciente não possuir doença cardiovascular, e novecentos 
e noventa e oito (998) foram incluídos na pesquisa, os 
quais transcorreram no período de janeiro de 2017 a julho 
de 2019. Para a coleta de dados, utilizou-se um roteiro 
de coleta criado pelos autores, preservando a identida-
de dos pacientes, bem como os dados de cunho pessoal, 
avaliando as seguintes variáveis: idade, sexo, medicamen-
tos psiquiátricos em uso, acompanhamento psiquiátrico, 
doenças psiquiátricas e doenças cardiovasculares, sendo 
guardados em sigilo e arquivados em local seguro, sen-
do apenas acessados pelos pesquisadores deste trabalho, 
com a finalidade exclusiva da pesquisa e publicação. O 
trabalho foi iniciado após aprovação do Comitê de Ética 
e Pesquisa da Universidade do Extremo Sul Catarinense, 
sob o protocolo nº 3.421.864. Os dados coletados foram 
organizados em planilhas, para análise, do software IBM 
Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS) versão 21.0. 
Foi feita análise descritiva das variáveis estudadas, relatan-
do a frequência e porcentagem das variáveis qualitativas 
e a média e o desvio-padrão das quantitativas. Todos os 
resultados foram expressos por meio de tabelas.

As análises inferenciais foram realizadas com um nível 
de significância α=0,05 e, portanto, um intervalo de con-
fiança de 95%. A investigação da distribuição das variáveis 
quantitativas quanto à normalidade foi efetuada por meio 
da aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov. Foi feita 
a aplicação do teste qui-quadrado de Pearson e do teste 
Exato de Fisher, para a realização do cálculo de associação 
entre as variáveis qualitativas, seguidos de análise de resí-
duo quando observada significância estatística. 

Não houve nenhuma espécie de conflito de interesses 
nem financiamento neste estudo.

failure, and psychiatric illnesses. Conclusions: There is a significant tendency for coexistence between cardiac arrhythmias and psychiatric illnesses. On the 
other hand, patients with heart failure are less likely to have an associated psychiatric illness.

KEYWORDS: Cardiovascular disease; psychiatric disease; prevalence; age; gender
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RESULTADOS

A amostra da pesquisa foi composta de 998 prontuários 
analisados, encontrando-se a média de idade da população 
de 60,23 ± 11,81 anos, sendo que 661 (66,2%) eram cons-
tituídos de indivíduos do sexo feminino. No que se refere 
ao acompanhamento psiquiátrico, foi visto que apenas 86 
pacientes (8,6%) realizaram (Tabela 1). 

Foram encontrados 254 diagnósticos de doenças psi-
quiátricas, sendo que um paciente pode possuir mais que 
um diagnóstico psiquiátrico. As mais prevalentes, em or-
dem decrescente, eram: depressão 125 (12,5%); ansiedade 
105 (10,5%); transtorno bipolar 6 (0,6%); transtorno de 
humor 4 (0,4%); transtorno histriônico 3 (0,3%); transtor-
no obsessivo compulsivo 3 (0,3%); transtorno de perso-
nalidade 2 (0,2%); estresse pós-traumático 2 (0,2%); trans-
torno de ajustamento 2 (0,2%); ezquizofrenia 1 (0,1%) e 
síndrome do pânico 1 (0,1%), de acordo com a Tabela 2. 

Com relação às doenças cardiovasculares, foi evi-
denciado que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é 

a mais prevalente, representando 864 (86,6%) da amos-
tra, seguida da doença arterial coronariana (DAC) 200 
(20%), insuficiência cardíaca (IC) 130 (13%), arritmias 
91 (9,1%), valvulopatias 23 (2,3%), miocardiopatias 19 



528

AVALIAÇÃO DO PERFIL PSIQUIÁTRICO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE   Andrighetti et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 525-531, abr.-jun. 2022

(1,9%), doenças da aorta 3 (0,3%) e defeitos congênitos 
2 (0,2%), detalhadas conforme a Tabela 3.

A classe farmacológica mais frequente foram os anti-
depressivos, representando 359 (53,50%) das prescrições, 
sendo subdividida em inibidores seletivos da receptação de 
serotonina (ISRS) 207 (57,66%), tricíclicos 68 (18,91%), 
inibidores seletivos da receptação de serotonina e noradre-
nalina (ISSN) 54 (15,04%), atípicos 30 (8,35%), seguida da 
classe de ansiolíticos 210 (31,29%), sendo separados em 
benzodiazepínicos 170 (80,95%) e não benzodiazepíni-
cos 40 (19,04%). Os antipsicóticos corresponderam a 53 
(7,89%) das prescrições, dos quais 9 (16,98%) eram típicos 
e 44 (83,01%) atípicos. Os anticonvulsivantes equivaleram 
a 37 (5,51%) e os estabilizadores de humor, a 12 (1,78%) 
prescrições. Entretanto, dos 31 fármacos encontrados, o 
clonazepam, que pertence à classe dos ansiolíticos benzo-
diazepínicos, foi o medicamento em uso mais frequente, 
com 109 prescrições (10,9%), seguido da fluoxetina com 
89 (8,9%), amitriptilina 59 (5,9%), duloxetina 41 (4,1%), 
diazepam 40 (4,0%), citalopram 40 (4,0%), outros detalha-
dos na Tabela 4.

Por fim, observou-se associação estatisticamente sig-
nificativa entre arritmias e doenças psiquiátricas. Isto é, o 
paciente que desenvolveu alguma morbidade arrítmica dis-
põe de maior probabilidade em ter, concomitantemente, 
uma patologia psiquiátrica, tendo em vista que 31 pacientes 
(34%) do grupo de arritmias possuem alguma doença psi-
quiátrica, entre esse grupo 19 (20,8%) apresentam depres-
são e 12 (13,1%) têm ansiedade (ρ=0,002). Já em relação 
à IC e às doenças psiquiátricas, mostrou-se que foi estatis-
ticamente significativo, no sentido inverso, ou seja, quem 
possui IC dispõe de uma menor probabilidade de possuir, 
concomitantemente, uma patologia psiquiátrica (ρ=0,014). 
Tendo em conta que, desse grupo, 17 (13,0%) foram diag-

nosticados com alguma doença psiquiátrica, sendo 13 
(10,0%) com depressão e 6 (4,6%) com ansiedade. Nota-
-se que, embora não seja estatisticamente significativo, dos 
864 pacientes que foram diagnosticados com HAS, 187 
(21,6%) apresentaram uma ou mais doenças psiquiátricas, 
sendo dessas, 113 (13,0%) com depressão e 90 (10,4%) 
com ansiedade. Sobre a DAC, dos 200 pacientes que foram 
diagnosticados, 36 (18,0%) mostram uma ou mais patolo-
gias psiquiátricas, sendo 21 (10,5%) com depressão e 17 
(8,5%) com ansiedade. Essas e outras associações estão de-
talhadas conforme as Tabelas 5, 6 e 7.

DISCUSSÃO

A amostra da pesquisa foi composta de 998 prontuários 
analisados, encontrando-se a média de idade da população 
de 60,23 ± 11,81 anos, sendo que a maioria da amostra era 
constituída de indivíduos do sexo feminino, em uma rela-
ção de 2:1 com o sexo masculino, confirmando resultados 
similares já encontrados na literatura (8,9).

A HAS é uma das doenças mais importante em relação 
à saúde pública no Brasil e no mundo, por ser um fator de 
risco independente para outras DCVs, e, também, devido 
à sua alta prevalência. Estima-se que a DCV acomete ao 
redor de 32,5% da população brasileira, aumentando a in-
cidência nas pessoas idosas entre 50% e 60% (10,11). Nos 
pacientes avaliados no presente estudo, a HAS foi a DCV 
mais prevalente, reforçando o que é descrito na literatura. 
Porém, observa-se que a incidência da HAS, neste estudo, 
foi maior em relação aos trabalhos citados, provavelmente 
pelo fato de que a amostra avaliada continha apenas pa-
cientes diagnosticados com DCV. 

A depressão foi a doença psiquiátrica mais comum 
neste estudo, 12,5%, encontrando resultado semelhante a 
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outro estudo já publicado, o qual apresentou uma preva-
lência de 17% (12). Verificou-se que a incidência foi maior 
em cardiopatas se comparada à prevalência de depressão 
na população em geral, a qual estima-se que acometa 300 
milhões de pessoas no mundo (13). Isso pode ser explica-
do, uma vez que pacientes com depressão tendem a estar 
mais expostos a fatores de risco para DCV, muitas vezes, 
sendo resistentes à mudança de estilo de vida ou adesão 
ao tratamento (8).

Este estudo evidenciou que apenas 8,6% dos pacientes 
fizeram acompanhamento psiquiátrico. Um estudo condu-
zido por Bankier et al, em um hospital de Massachusetts, 
nos EUA, com 100 pacientes, demonstrou que apenas 4% 
realizaram acompanhamento psiquiátrico (14). Outro estu-
do, com 42 pacientes no estado do Rio de Janeiro, Brasil, 
mostrou que apenas 7% dos pacientes fizeram acompa-
nhamento psiquiátrico (12). Esses estudos são condizentes 
com os dados encontrados aqui, reforçando que ainda há 
pouco cuidado com a saúde mental. 

Apesar de um baixo número de acompanhamento psi-
quiátrico, no presente estudo foi notado que houve 672 
prescrições de psicofármacos. É importante destacar que a 
classe dos antidepressivos representou 53,5% das prescri-
ções. Entre eles, os ISRS tiveram maior notoriedade, com 
207 das prescrições. Embora a classe dos antidepressivos 
tenha sido a mais prescrita, o fármaco mais utilizado foi o 
clonazepam, o qual pertence ao grupo dos ansiolíticos ben-
zodiazepínicos, representando 109 das prescrições. Esses 
dados foram ao encontro de um estudo feito em Campi-
nas/SP, com uma amostra de 2472 indivíduos, na qual 9% 
utilizavam alguma medicação psiquiátrica. Dessas, 52,6% 
eram antidepressivos, sendo que os ISRS corresponderam 
a 29,8%. Em seguida, os ansiolíticos representaram 28,1% 
(15). Por outro lado, o estudo de Bankier et al mostrou que 
a classe mais utilizada foi os ansiolíticos benzodiazepínicos, 
representando 23%, seguido da classe dos antidepressivos 
com 13% (14). A literatura demonstra que o uso de antide-
pressivos pode aumentar a aderência aos tratamentos para 
doenças cardíacas, contribuindo, assim, para uma menor 
mortalidade. Por esse motivo, pode justificar o número de 
prescrições encontradas (16).

Ao analisar a associação de HAS e doenças psiquiátricas 
neste estudo, não foi encontrada diferença estatisticamente 
significativa. Entretanto, devido à alta prevalência de HAS 
na sociedade, evidenciou-se que 13% dos pacientes que 
possuíam essa condição clínica apresentaram depressão e 
10,4% demonstraram ansiedade. Resultado foi parecido 
com o encontrado na literatura, o qual evidenciou uma 
prevalência de 20% de depressão (17). Em contrapartida, 
um estudo feito em Gana, com 400 pacientes, contrasta 
esses achados, visto que demonstrou que 56% da amostra 
possuía ansiedade e apenas 4%, depressão (9). Essa discre-
pância entre os estudos pode ser explicada por diferenças 
experimentais, como tamanho amostral, e por diferenças 
culturais entre os países. Entre as possíveis etiologias, as 
quais podem explicar essa associação, pode ser algum fator 

fisiológico comum, depressão secundária à doença crônica 
ou ser apenas enfermidades coincidentes (18). 

No presente estudo, a prevalência de depressão e an-
siedade em pacientes com DAC foi de 10,5% e 8,5%, res-
pectivamente, em uma amostra de 200 pacientes. A preva-
lência foi menor que alguns estudos publicados, os quais 
evidenciaram uma prevalência de ansiedade de 48,4% e 
depressão, 26,4% (19). Foi encontrada uma porcentagem 
de 53,3% de depressão no estudo realizado por Mattos et al 
(20). Além disso, Todaro et al demonstraram que 36% dos 
pacientes com DAC também foram diagnosticados com 
ansiedade (21). Algumas hipóteses foram feitas no intui-
to de esclarecer essa associação, tal como baixos níveis de 
ômega-3, baixa aderência ao tratamento e fatores associa-
dos ao estilo de vida (20,22).

Está descrito na literatura que a depressão e a ansiedade 
são mais prevalentes em pessoas que foram diagnosticadas 
com IC do que na população em geral (23). Um estudo 
que avaliou 1167 indivíduos com alguma cardiopatia de-
monstrou que, destes, 478 eram portadores de IC. Nesse 
grupo de pessoas, a prevalência de ansiedade foi de 44% 
e de depressão foi de 63% (24). Esses achados contrastam 
com os resultados do presente estudo, o qual mostrou uma 
prevalência de apenas 13% de doenças psiquiátricas nos 
130 pacientes diagnosticados com IC, sendo que, desses, 
10,0% com depressão e 4,6% pacientes com ansiedade. Já 
está bem descrito que pacientes deprimidos e/ou ansiosos 
podem tornar mais difíceis as recomendações de compor-
tamento em saúde e menor probabilidade de concluir a 
reabilitação cardíaca. Ainda, esses pacientes estão mais re-
lacionados ao consumo excessivo de álcool e ao tabagismo. 
Além dos fatores comportamentais, há fatores biológicos 
que, também, podem estar relacionados, como aumento da 
atividade inflamatória, disautonomia e disfunção endotelial 
(23). Esta diferença entre os estudos pode estar vinculada 
ao fato de que o Ambulatório de Cardiologia deste estu-
do é universitário; portanto, os pacientes foram acompa-
nhados por um período mais longo de tempo e de uma 
forma multidisciplinar, o que pode refletir em uma menor 
incidência de doenças psiquiátricas. Além disso, pacientes 
ambulatoriais, geralmente, possuem uma condição clínica 
mais branda, o que talvez também possa justificar a menor 
quantidade de depressão e ansiedade em pacientes com IC.

Ao contrário de outras patologias cardiovasculares, 
poucos estudos foram realizados com foco na associação 
de doenças psiquiátricas e arritmias (25). Este estudo en-
controu uma prevalência de 9,1% dos pacientes com algu-
ma arritmia cardíaca, sendo que, destes, 34,0% possuíam 
doenças psiquiátricas. Ainda neste grupo com doenças psi-
quiátricas, 20,8% dos pacientes foram diagnosticados com 
depressão e 13,1% com ansiedade, sendo que a associação 
entre arritmias e essas condições psiquiátricas foi estatisti-
camente significativa. O estudo feito por Thrall et al, o qual 
analisou 101 pacientes diagnosticados com fibrilação atrial, 
encontrou uma prevalência de 38% de depressão e de 28% 
de ansiedade nos pacientes com esse tipo de arritmia (26). 
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A alta prevalência de depressão e de ansiedade em pessoas 
que possuem arritmia pode estar associada a limitações nas 
atividades diárias e na realização de procedimentos para 
tratamento, com subsequente piora da qualidade de vida. 
Há, ainda, hipóteses de que fatores inflamatórios e o siste-
ma renina-angiotensina-aldosterona podem estar envolvi-
dos na coexistência de arritmias e depressão (25).

 
CONCLUSÃO

A média de idade da amostra foi de 60 anos. O gênero 
feminino foi predominante em uma relação de dois para um. 
Embora seja comum a coexistência de depressão e ansiedade, 
este estudo mostrou uma maior prevalência de depressão em 
relação à ansiedade. Já quanto às DCVs, a HAS foi predomi-
nante, condizente com dados já existentes na literatura. Cons-
tatou-se que houve um importante número de prescrições de 
psicofármacos, destacando-se a classe farmacológica dos an-
tidepressivos. Entretanto, divergindo da classe farmacológica 
mais frequente, o clonazepam foi o fármaco específico mais 
prescrito. Foi notado um baixo número de acompanhamento 
psiquiátrico, com apenas 8,6% dos pacientes. Esperava-se um 
número mais expressivo de assistência psiquiátrica, devido ao 
número de prescrições de psicofármacos. 

Por meio deste trabalho, foi possível verificar uma re-
lação estatisticamente significativa em indivíduos que pos-
suem alguma arritmia. Nesses pacientes, há uma maior 
probabilidade de ter alguma doença psiquiátrica coexis-
tente. Já, surpreendentemente, os dados mostraram que o 
paciente com o diagnóstico de IC possui uma menor pos-
sibilidade de ter uma doença psiquiátrica associada.  

Embora se tenha notado uma prevalência importan-
te tanto de depressão quanto de ansiedade nos pacientes 
diagnosticados com HAS e DAC, não se associaram esta-
tisticamente as variáveis. 

Este trabalho possui algumas limitações que devem ser 
consideradas: não há como estabelecer uma relação de cau-
sa e consequência entre as variáveis patológicas, dependên-
cia da presença de informação completa nos prontuários 
que pode influenciar nos resultados obtidos. Além disso, a 
pesquisa foi feita apenas em um local, não sendo possível a 
comparação com outras instituições.
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Gestão dos serviços de imunização na esfera municipal:  
revisão integrativa 

Shaiane Salvador da Luz1, Nádia Chodelli Salum2, Ivonete Teresinha Schulter Buss Heidemann3 

Juliana Coelho Pina4, Andriela Backes Rouff5, Isabel Amante de Souza6, Larissa Evangelista Ferreira7 
Heloisa de Souza Laureano8, Lúcia Nazareth Amante9

RESUMO

Introdução: O enfermeiro que trabalha no programa de imunização exerce o papel de gestor da assistência em saúde e deve planejar 
suas ações para alcance das coberturas vacinais de forma homogênea, avaliando o trabalho continuamente e trabalhando com a equipe 
de enfermagem para que a população se conscientize da necessidade e dos benefícios das vacinas. Objetivo: Identificar os aspectos 
necessários para gestão dos serviços de imunização na esfera municipal. Métodos: Revisão Integrativa em quatro bases de dados 
relevantes para a área da saúde, em busca de produções científicas dos últimos quatro anos, realizada em cinco etapas. Resultados: 
Dos 1.326 artigos selecionados, resultaram 15 estudos para análise, os quais indicaram diferentes estratégias adotadas no processo de 
implementação da gestão dos serviços de imunização na esfera municipal, bem como potencialidades e limitações das atribuições do 
enfermeiro. Esta discussão pode auxiliar os enfermeiros a identificar suas atribuições e a planejá-las, para atender às recomendações 
do Programa Nacional de Imunização. Conclusão: A gestão dos serviços de imunização na esfera municipal perpassa por uma série 
de atividades de enfermagem. Como demonstrado nos artigos selecionados, reforçam a necessidade da supervisão, do monitoramen-
to e da avaliação do processo de trabalho em sala de vacina e dos indicadores de imunização. 

UNITERMOS: Enfermeiro, Imunização, Gestão em saúde, Programa de imunização, Cobertura vacinal

ABSTRACT

Introduction: The nurse who works in the immunization program plays the role of  health care manager and must plan their actions to achieve homogeneous vac-
cination coverage, continuously evaluating the work and working with the nursing team to make the population aware of  the need for and benefits of  vaccines. Objec-
tive: To identify the aspects required to manage immunization services in the municipal sphere. Methods: Integrative review in four databases relevant to the health 
area, in search of  scientific productions from the last four years, carried out in five stages. Results: From the 1,326 articles selected, 15 studies resulted for analysis, 
which indicated different strategies adopted in the process of  implementing the management of  immunization services in the municipal sphere, as well as potentialities 

Management of  immunization services in the municipal sphere: an integrative review
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INTRODUÇÃO

O enfermeiro que trabalha no programa de imunização 
exerce o papel de gestor da assistência em saúde, desempe-
nhando ações burocráticas e administrativas, e deve planejar 
suas ações para alcançar as coberturas vacinais de forma ho-
mogênea, abrangendo todo o território do seu município, 
avaliando o trabalho continuamente e trabalhando com a 
equipe de enfermagem para que a população se conscientize 
da necessidade e dos benefícios das vacinas(1-3). 

Os enfermeiros responsáveis pelos Serviços de Imuni-
zação na esfera municipal, no entanto, muitas vezes respon-
dem também por inúmeras funções administrativas, acarre-
tando ineficiência nas ações, mesmo com o apoio da esfera 
estadual e federal. Tal situação repercute negativamente na 
assistência de saúde, pois o enfermeiro, na maioria das vezes, 
só consegue fazer a distribuição de imunobiológicos e insu-
mos e registrar a movimentação da Rede de Frio municipal, 
que não ocorre de maneira instantânea como deveria. O ex-
cesso de demanda para o enfermeiro, a ausência de planeja-
mento para a supervisão, juntamente com a organização dos 
serviços de saúde, fazem com que este profissional se perca 
em meio a tantas atividades, nem sempre específicas para 
enfermagem, comprometendo a realização e a qualidade da 
supervisão dos serviços de imunização (4).

Ficam sem acompanhamento a taxa de cobertura vaci-
nal e sua homogeneidade, as notificações e investigações 
de eventos adversos pós-vacinação, o controle dos faltosos 
e dos erros de imunização, a movimentação de imunobio-
lógicos das salas de vacinas, bem como o planejamento 
anual e a supervisão em sala, que também não acontecem. 

Neste sentido, observa-se a necessidade de identificar 
os aspectos necessários para gestão dos serviços de imu-
nização na esfera municipal, em produções científicas dos 
últimos quatro anos.

MÉTODOS

Revisão Integrativa cujas cinco etapas (5) seguiram um 
protocolo de pesquisa validado por duas pesquisadoras com 
expertise no assunto. Na primeira etapa, elaborou-se a per-
gunta de pesquisa: quais as produções científicas publicadas 
nos últimos quatro anos abordam os aspectos necessários 
para gestão dos serviços de imunização na esfera municipal? 

Na segunda etapa foi realizada a busca nas bases de da-
dos, quais sejam: Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e US National Library of  Medicine (PubMed). 
Nesta etapa, foram definidos os critérios de inclusão e 
exclusão. Foram critérios de inclusão: artigo de pesquisas 
qualitativas/quantitativas, idiomas inglês, português e espa-
nhol, publicados nos periódicos das bases de dados já apre-
sentadas, que contenham os descritores e/ou palavras-cha-
ve: Imunização; Enfermagem; Gestão em Saúde. Foram 
critérios de exclusão: revisões de literatura; relatos de expe-
riência/reflexão; artigos de opinião; comentários; ensaios; 
editoriais; cartas; resenhas; dissertações; teses e monogra-
fias; resumos em anais de eventos/periódicos; resumos 
expandidos; documentos oficiais de programas nacionais/
internacionais; publicações de trabalhos duplicados; pes-
quisas realizadas em pediatria; com animais, cadáveres, in 
vitro e/ou sem aderência com o tema. A estratégia de busca 
foi definida junto com uma bibliotecária a partir de descri-
tores e palavras e construída com os operadores boleanos 
“AND” ou “OR”. 

Os artigos publicados no período entre 1º de janeiro de 
2016 e 31 de dezembro de 2019 foram capturados por uma 
pesquisadora, em 20 de maio de 2020, e exportados para um 
programa online de gerenciamento de referências gratuito, 
com exclusão dos artigos duplicados. A pré-seleção foi feita 
por meio da leitura do título e do resumo, às cegas, por duas 
pesquisadoras no mês de junho de 2020. Após a reunião de 
consenso, os artigos foram lidos na íntegra, avaliados pelo 
Revised Standards for Quality Improvement Reporting Excellence 
(SQUIRE 2) (6), apresentados de acordo com o Preferred Re-
porting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (7). 

Na terceira etapa, os artigos selecionados foram in-
cluídos em um quadro construído no Word, contendo 
Referência/Base de dados; Objetivo; Método; Resultados 
e Ação necessária indicada pelos resultados. Na quarta 
etapa, ocorreu a análise dos dados quando as informações 
foram ordenadas, codificadas, resumidas e categorizadas. 
Os dados foram comparados item por item, sendo que 
os dados semelhantes foram categorizados e agrupados 
e novamente comparados para preparação ao processo 
de análise e síntese. Na quinta etapa, apresentação e sín-
tese do conhecimento, foram elaboradas as conclusões e 
contribuições para uma nova compreensão do fenômeno.

 
RESULTADOS

Foram selecionados 1.326 artigos, excluídos 1.311 arti-
gos, totalizando 15 artigos, os quais foram lidos na íntegra 
e avaliados pela aplicação do SQUIRE 2 (6). 

and limitations of  the nurse’s attributions. This discussion can help nurses to identify their attributions and plan them to meet the recommendations of  the National 
Immunization Program. Conclusions: The management of  immunization services in the municipal sphere involves a series of  nursing activities. As demonstrated 
in the selected articles, they reinforce the need for supervision, monitoring, and evaluation of  the work process in the vaccine room and immunization indicators.

KEYWORDS: Nurse; immunization; health management; immunization program; vaccination coverage
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Artigo e Base de 
Dados Objetivo Método Resultados Ação necessária indicada pelos 

resultados

Martins JRT, et al 
2019(8). 
 
Base de dados: 
LILACS 
 
 

Compreender o 
quotidiano nas salas 
de vacinação sob a 
ótica do profissional de 
Enfermagem.

Estudo de casos 
múltiplos holístico-
qualitativos.
 

O quotidiano na sala de vacinação 
é pela estrutura, organização e 
operacionalização das atividades 
de imunização, o apoio técnico/ ou 
sua falta e informações/educação 
permanente. Atitudes, práticas 
quotidianas e conhecimento dos 
profissionais.

Supervisão sistematizada do 
enfermeiro nas salas de vacinas 
(planejamento, organização, 
execução e a avaliação das 
atividades).
Educação permanente.

Galvão MFPS, et 
al 2019(9).
 
Base de dados: 
LILACS 
 

Avaliar as salas de 
vacinação de unidades 
de Atenção Primária à 
Saúde.

Pesquisa de 
avaliação, 
pautada na tríade 
Estrutura-Processo-
Resultado.
 

Verificaram-se objetos de decoração, 
ausência de bancada e quantidade 
insuficiente de vacinas, Rede de 
Frio com limpeza inadequada dos 
refrigeradores e temperaturas 
inapropriadas.

Supervisão sistematizada do 
enfermeiro nas salas de vacinas 
(planejamento, organização, 
execução e a avaliação das 
atividades).

Medeiros SG, et 
al 2019(10).
 
Base de dados: 
LILACS 
 

Construir e validar 
um protocolo para 
avaliação do cuidado 
seguro de enfermagem 
com vacinas na 
atenção primária.

Pesquisa do tipo 
metodológica, 
com abordagem 
quantitativa.
 

Credibilidade e adoção nas 
instituições de saúde de protocolos 
para a segurança dos cuidados de 
enfermagem contribuindo para a 
qualidade da assistência.

Supervisão sistematizada do 
enfermeiro nas salas de vacinas 
(planejamento, organização, 
execução e a avaliação das 
atividades).

Pereira MAD, et 
al 2019(11).
 
Base de dados: 
LILACS 

Analisar o 
gerenciamento de 
enfermagem em sala 
de vacina, com ênfase 
na supervisão.

Estudo descritivo, 
de abordagem 
qualitativa, tipo 
estudo de caso 
único.
 
Amostra: 9 
enfermeiros

A maioria dos enfermeiros 
compreende supervisão como 
ferramenta do gerenciamento, mas 
não a realizam de forma sistemática.

Necessidade de supervisão 
sistematizada do enfermeiro nas 
salas de vacinas (planejamento, 
organização, execução e a 
avaliação das atividades).

Teixeira VB, et al 
2019(12).
Base de dados: 
LILACS 
 

Descrever os desafios 
do profissional de 
enfermagem para 
uma cobertura vacinal 
eficaz.

Revisão Qualitativa 
Descritiva 
 
 

Desafios: falta ou atraso vacinal; 
falta de algumas vacinas e perdas 
de oportunidade de vacinação; 
falhas técnicas dos profissionais 
na manutenção e armazenamento 
de materiais e imunobiológicos; 
compromisso com o manuseio 
das vacinas; sensibilização dos 
profissionais e da população no 
cumprimento dos esquemas vacinais 
sem atrasos; monitoramento das 
coberturas vacinais; planejamento de 
ações prevenindo o reaparecimento 
de doenças; registros corretos da 
vacinação.

Supervisão sistematizada do 
enfermeiro nas salas de vacinas 
(planejamento, organização, 
execução e a avaliação das 
atividades).
Monitoramento e avaliação das 
coberturas vacinais e das perdas 
de oportunidade de vacinação.
Alimentação, monitoramento e 
avaliação dos dados fornecidos 
pelos sistemas de informação da 
imunização.
Educação permanente e educação 
em saúde.

Quadro 2 - Caracterização dos estudos segundo: Referência/Base de dados; Objetivo; Método; Resultados; Ação necessária indicada pelos 
resultados. Florianópolis/SC, 2020.
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Quadro 2 - Continuação.

Artigo e Base de 
Dados Objetivo Método Resultados Ação necessária indicada pelos 

resultados

Nora TTD, et al 
2018(13). 
 
Base de dados: 
LILACS 
 

Verificar os registros 
dos dados sobre o uso 
de imunobiológicos 
e insumos nas salas 
de vacinas da rede 
pública. 

Estudo transversal.
.

Os imunobiológicos são registrados 
adequadamente em sua maioria, 
um pouco mais da metade registra 
a temperatura do refrigerador no 
boletim diário e pouquíssimos 
realizam a movimentação de 
imunobiológicos.  

Alimentação, monitoramento e 
avaliação dos dados fornecidos 
pelos sistemas de informação da 
imunização.

Oliveira VC,  
et al.2019(14).
 
Base de dados: 
LILACS 
 

Construir coletivamente, 
com profissionais de 
enfermagem, bundle 
para boas práticas de 
manutenção da cadeia 
de frio de conservação 
de imunobiológicos em 
nível local.

Pesquisa qualitativa 
do tipo convergente 
assistencial.
 
 

Por meio do bundle, contemplam-se 
cuidados relativos ao: monitoramento 
da temperatura do equipamento; 
manutenção preventiva do 
equipamento; manutenção corretiva 
do equipamento; ambientação 
da bobina de gelo reciclável; 
organização da caixa térmica; 
utilização do equipamento de 
refrigeração.

Supervisão sistematizada do 
enfermeiro nas salas de vacinas 
(planejamento, organização, 
execução e a avaliação das 
atividades).
Educação permanente.
 

Bisetto LHL, 
Ciosak SI, 
2017(15).
 
Base de dados: 
LILACS 
 

Analisar a ocorrência 
de Evento Adverso 
Pós-Vacinação (EAPV), 
decorrente de erro de 
imunização, no Paraná, 
de 2003 a 2013. 

Pesquisa descritiva 
documental, 
retrospectiva, 
quantitativa.
 

Aumento da notificação de EAPV 
decorrente de erro de imunização, 
principalmente abscesso subcutâneo 
quente. BCG foi a vacina com maior 
incidência de eventos 
adversos, sendo que os menores de 
um ano, os mais atingidos.

Monitorização das ocorrências, 
investigação de suas causas, 
planejamento e desenvolvimento 
de ações que tenham impacto 
sobre os determinantes e 
condicionantes dos erros de 
imunização, contribuindo para 
a prática segura e manutenção 
da confiança da população nas 
vacinas.
 

Oliveira VC, et al 
2016(16).
 
Base de dados: 
LILACS 
 

Identificar como se dá o 
processo de educação 
para o trabalho 
em sala de vacina 
na concepção dos 
enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e 
referência técnica em 
imunização.

Pesquisa qualitativa.
 
 

Ausência de um processo educativo 
efetivo para os profissionais que 
atuam em sala de vacina. Processo 
de ensino-aprendizagem tradicional, 
voltado prioritariamente para o 
enfermeiro.

Educação permanente.

Ferreira AV, et al 
2017(17). 
 
Base de dados: 
LILACS 
 

Analisar o acesso às 
salas de vacinas nas 
Estratégias Saúde 
da Família de um 
município de Minas 
Gerais/Brasil.

Estudo de caso 
único, qualitativo. 
 

Dimensão organizacional: falta 
de imunobiológicos, horário de 
funcionamento das salas de vacinas 
e períodos de espera. Dimensão 
geográfica: escassez de transporte 
urbano, falta de manutenção nas 
estradas, barreiras geográficas 
como a existência de rios, 
morros, alagamentos. Dimensão 
sociocultural: desconhecimento 
sobre as vacinas, dificuldade de 
comunicação com a equipe e os 
hábitos e crenças contraditórios à 
vacinação. Dimensão econômica: 
público-alvo com faixa etária 
limitada.

Monitoramento e avaliação das 
coberturas vacinais e das perdas 
de oportunidade de vacinação.
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Artigo e Base de 
Dados Objetivo Método Resultados Ação necessária indicada pelos 

resultados

Silva BS, et al 
2018(18).
 
Base de dados: 
LILACS 
 

Realizar estudo de 
avaliabilidade do 
Sistema de Informação 
do Programa Nacional 
de Imunização (SI-
PNI), considerando 
a descrição da 
intervenção 
(implantação do SI-
PNI), a elaboração do 
modelo teórico-lógico 
e a identificação das 
perguntas avaliativas. 

Estudo de caso 
único, qualitativa, 
baseado no sistema 
dos sete elementos 
propostos por 
Thurston e Ramaliu 
(2005). 
 

O modelo teórico-lógico configurou, 
de forma visual e sistemática, 
a organização do SI-PNI com 
detalhamento dos insumos, 
atividades, produtos e efeitos 
esperados. 
 
.

Alimentação, monitoramento e 
avaliação dos dados fornecidos 
pelos sistemas de informação da 
imunização.

Ogboghodo EO, 
et al 2017(19).
 
Base de dados: 
PubMed
 
  

Avaliar a prática do 
gerenciamento da 
cadeia de frio entre 
trabalhadores da saúde 
em unidades básicas 
de saúde na cidade de 
Benin, estado de Edo.

Estudo descritivo de 
corte transversal. 
 

Mais de dois terços dos 
entrevistados tinham boas práticas 
de gerenciamento da cadeia de 
frio. Determinantes significativos 
da prática do gerenciamento da 
cadeia de frio foram treinamento 
em gerenciamento da cadeia de 
frio, presença de refrigeradores 
funcionais, supervisão do NPI e 
maior nível de escolaridade.
Para o gerenciamento da cadeia 
de frio, é necessário pessoal bem 
treinado, equipamentos confiáveis   
de transporte/armazenamento e 
procedimentos de gerenciamento 
eficientes. 

Supervisão sistematizada do 
enfermeiro nas salas de vacinas 
(planejamento, organização, 
execução e a avaliação das 
atividades).
Educação permanente.
 

Oliveira VC, et al  
2019(20). 
 
Base de dados: 
SciELO

Conhecer a percepção 
da equipe de 
enfermagem sobre a 
segurança do paciente 
em sala de vacinação.

Estudo descritivo, 
qualitativo.

Consideram que fatores ambientais, 
estruturais e gerenciais interferem 
na segurança do paciente. Como 
a estrutura física adequada e 
a disponibilidade de insumos e 
equipamentos. A similaridade 
apresentada nos rótulos e frascos 
pode induzir à ocorrência de erros. 
Preocupação com os profissionais 
desatualizados. A supervisão 
das atividades em sala de vacina 
contínua e sistemática com 
planejamento, organização, estando 
atento se as atividades realizadas 
estão de acordo com as normas 
preconizadas.

Supervisão sistematizada do 
enfermeiro nas salas de vacinas 
(planejamento, organização, 
execução e a avaliação das 
atividades).
Educação permanente.

Frade JMG, et al 
2019 (21).  
 
Base de dados: 
SciELO

Avaliar a fiabilidade 
e precisão dos 
registros vacinais de 
enfermagem relativos 
à estratégia vacina 
antissarampo, parotidite 
e rubéola (VASPR).

Estudo transversal.
Amostra: entrevista 
a 411 utentes, 
realizada pelo 
enfermeiro que 
integrava a consulta 
de enfermagem, 
para onde o utente 
se dirigia.

Os registros são de elevada 
qualidade, precisos, fiáveis e válidos. 
Neles, devem constar: a formulação 
da vacina administrada, dose, 
número da dose, lote e a data da 
inoculação, informação sobre a data 
da próxima inoculação, atuação 
em caso de reação anafilática, 
monitorização de reações adversas 
e secundárias, avaliação de 
campanhas de vacinação.

Alimentação, monitoramento e 
avaliação dos dados fornecidos 
pelos sistemas de informação da 
imunização.
Supervisão sistematizada do 
enfermeiro nas salas de vacinas 
(planejamento, organização, 
execução e a avaliação das 
atividades).
Educação permanente.

Quadro 2 - Continuação.
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A sequência desta identificação, a seleção e a inclusão 
dos artigos estão apresentadas na Figura 1, segundo o dia-
grama de fluxo de seleção de artigos Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (7).

O Quadro 2 apresenta os artigos selecionados. 

DISCUSSÃO 

De modo geral, os estudos analisados apontaram 
como atribuições dos enfermeiros responsáveis pelos 
serviços de imunização: a gestão com a supervisão, o mo-
nitoramento da vacinação e do manejo da rede de frio; 
o monitoramento e a avaliação dos indicadores dos sis-
temas de informação da imunização; o planejamento, o 
monitoramento e a avaliação das ações para o alcance das 
metas; o apoio técnico, a educação permanente da equipe 
de enfermagem em sala de vacina e a educação em saúde 
(10-12,15,16,20,21). O PNI/MS institui que as coberturas 
vacinais se mantenham altas e homogêneas para garantir a 
proteção dos indivíduos e da sociedade; entretanto, o su-
cesso depende de inúmeros fatores, incluindo a qualidade 
da gestão (12).  

Nesse cenário, o enfermeiro se torna um profissional 
indispensável, realizando a gestão de enfermagem, na pro-
dução do cuidado, direcionando os serviços para o alcance 
dos resultados preconizados e repercutindo benéfica e sa-
tisfatoriamente na qualidade da assistência prestada (11,12). 

Estudos apontam dificuldades cotidianas no que se re-
fere à estrutura, operacionalização e organização das salas 
de vacinas e dos serviços de imunização (9). Em relação 
à estrutura física e à organização, destacam-se a falta de 
equipamentos adequados para o armazenamento e a con-
servação das vacinas, como refrigeradores e ar-condiciona-
do, infiltrações em parede e teto, limpeza dos refrigerado-
res deficiente e descumprimento da limpeza concorrente 
e terminal das salas de vacinas. Apresentam também que 
nem todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) possuem 
ambientes privativos para as atividades de vacinação (12). 
Com referência à operacionalização dos serviços de imu-
nização, destacam-se o acesso limitado à internet, a difi-
culdade em alimentar os sistemas de informação oficiais 
do PNI/MS, o desabastecimento de vacinas, não relatada 
se pela ausência de pedido à instância superior ou falta de 
produção pelo laboratório responsável, e a periodicidade 

Figura 1 - Síntese dos resultados da revisão integrativa. Florianópolis/SC, 2020.
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pouco frequente de educação permanente e educação em 
saúde (9,16,21). 

Em situações de desarmonia entre os recursos mate-
riais, equipamentos e recursos humanos, surgem situações 
difíceis e trabalhosas para os profissionais, capazes de au-
mentar a tensão no ambiente de trabalho, o que desmotiva 
e interfere na qualidade da assistência. Faz-se necessário 
que a estrutura oferecida para os serviços de imunização 
possa dispor de todas as necessidades estruturais, organi-
zativas e operacionais (11).

Conforme apontamentos dos estudos analisados (12), o 
quantitativo insuficiente de vacinas para atender à deman-
da mensal ocasiona perda de oportunidade de vacinação, 
podendo repercutir em descrédito dos serviços de imu-
nização pelo usuário, prejuízo às coberturas vacinais e ao 
controle das doenças imunopreveníveis. 

Ainda sobre a confiabilidade dos serviços de imuniza-
ção, estudos identificaram falhas nas técnicas de adminis-
tração de vacinas, como a ausência da lavagem das mãos 
antes e após os procedimentos; distância inapropriada en-
tre duas administrações no mesmo membro; ausência de 
aspiração nas administrações por via intramuscular, entre 
outros erros evitáveis que predispõem ao risco de even-
tos adversos, como febre e eventos locais e que podem 
comprometer a aceitabilidade dos usuários das vacinas, e, 
consequentemente, comprometer o controle de doenças 
imunopreveníveis (9,15,20). 

Apesar de os imunobiológicos não serem considerados 
medicamentos, os cuidados no preparo e na administração 
são semelhantes, e para evitar os erros de imunização que, na 
sua maioria, são consequentes de atitudes ou procedimentos 
não cumpridos, conforme estabelecidos nas normas do PNI/
MS. Esses erros podem ter impactos, tais como a proteção 
imunológica inadequada, ocorrência de eventos adversos, cus-
tos desnecessários para os serviços públicos e a redução da 
confiança nos programas de imunizações (14,15). 

Existem lacunas de conhecimento sobre a segurança em 
sala de vacinas. Os estudos existentes (20) apontam que é 
importante ampliar o conhecimento dos profissionais e sen-
sibilizá-los quanto à vacinação segura, assim como é preciso 
que os enfermeiros realizem o planejamento de estratégias 
voltadas para a qualidade da assistência. Nesses estudos, os 
autores destacaram outros fatores que dificultam a assistên-
cia segura relacionados à infraestrutura das salas de vacinas, 
incluindo a similaridade apresentada nos rótulos e frascos 
que podem induzir à ocorrência de erros e a importância da 
supervisão que, na maioria das vezes, não acontece. 

Os enfermeiros que participaram dos estudos (11,13) 
identificaram como suas atribuições a responsabilidade téc-
nica que envolve todo o processo de garantia de condições 
adequadas para os serviços de imunização, entre algumas 
relatadas, o apoio técnico, o controle da temperatura dos 
refrigeradores, o planejamento do quantitativo de vacinas e 
outros insumos necessários para vacinação. Em contrapar-
tida, relatam que estão distantes de todas essas atribuições 
devido à sobrecarga de trabalho, pois a maioria divide a 

carga horária com outras atividades, uma vez que os recur-
sos humanos são insuficientes e a assistência é desenvolvi-
da de forma assistemática (9,14). 

Ainda assim, são evidenciadas inconformidades em 
relação ao que é preconizado pelo PNI/MS (2,10,15). As 
salas de vacinas nem sempre são exclusivas para vacinação, 
há predomínio de refrigeradores domésticos com estado 
de conservação prejudicado, em detrimento às câmaras 
refrigeradoras; embora os primeiros não sejam mais reco-
mendados, ainda são permitidos. As vacinas são produtos 
termolábeis e deve ser assegurada e garantida a sua quali-
dade. Não há manutenção periódica, preditiva e preventiva 
que visa garantir a segurança, o desempenho e a funciona-
lidade dos equipamentos, ampliando a vida útil e garantin-
do a conservação dos imunobiológicos. Faz-se necessário 
realizar estratégias para minimizar a falta de vacinas e a ali-
mentação e o monitoramento dos sistemas de informações 
oficiais do PNI/MS, que irão auxiliar na gestão de todos os 
serviços de imunização (21).

Os enfermeiros na qualidade de supervisores dos servi-
ços de imunização são importante apoio para manutenção 
de boas práticas e o alcance das metas preconizadas pelo 
PNI/MS. Todavia, se faz imprescindível que ela ocorra de 
maneira sistematizada e que faça parte do cotidiano (11,12). 

Nas realidades estudadas, a equipe de enfermagem é res-
ponsável pelas atividades de vacinação, sendo esta equipe 
constituída de enfermeiro, auxiliares e técnicos de enferma-
gem. São de competência dessa equipe: manuseio; conserva-
ção; preparo; administração; registro e descarte correto dos 
resíduos, bem como a avaliação e o monitoramento epide-
miológico, porém, cabe privativamente ao enfermeiro a su-
pervisão do trabalho em sala de vacinação (2,11,13).

Segundo estudo realizado em Portugal (4), as inter-
venções de enfermagem estão presentes na pré-vacina-
ção, na vacinação propriamente dita e na pós-vacinação. 
No primeiro momento, a pré-vacinação contempla a de-
terminação das estimativas das taxas de cobertura vacinal, 
a identificação de bolsões de populações particularmente 
vulneráveis, a busca ativa, a organização e o planejamento 
de campanhas de vacinação, a educação em saúde e a ma-
nutenção das condições físicas e materiais necessárias para 
o adequado uso das vacinas. 

O segundo momento, na vacinação propriamente dita, 
contempla o acolhimento do usuário/avaliação inicial, a 
identificação das contraindicações das vacinas, o desmiti-
ficar de falsas contraindicações, a informação de possíveis 
reações adversas, a preparação adequada da vacina e a sua 
administração correta. O terceiro momento, da pós-vaci-
nação, contempla o registro das informações vacinais nos 
sistemas oficiais da imunização (4).

O monitoramento e a avaliação dos serviços de imu-
nização são uma ferramenta essencial para gestão. Tal im-
portância suscita na necessidade do enfermeiro estar cada 
vez mais presente no cotidiano das salas de vacinas (9,12). 

Apropriar-se de ferramentas tecnológicas que forneçam 
orientações sistemáticas para direcionar os profissionais e 
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contribuir com a assistência em sala de vacinas é um recur-
so considerado importante para o desempenho adequado 
das funções padronizadas e a otimização de tempo (13,14). 

Em estudos (11,13,15), foi observado que existe a neces-
sidade de instrumentos de gestão, como a implementação de 
protocolos, procedimentos operacionais-padrão, bundles, entre 
outros em nível municipal, para nortear o planejamento da ati-
vidade do enfermeiro e melhorar a qualidade no cuidado, com 
o intuito de sistematizar a gestão dos serviços de imunização. 

A supervisão de enfermagem, como instrumento de 
gestão, pode facilitar o planejamento, a implementação, a 
avaliação e a orientação do trabalho em equipe, e, conse-
quentemente, favorecer a qualidade do serviço prestado, 
busca de estratégias em soluções de problemas e promo-
ver propostas educativas e relacionais com os membros da 
equipe (11,13,14). 

O país na busca pela melhoria da qualidade da infor-
mação sobre vacinação desenvolveu o SI-PNI, o mesmo 
permite avaliar as coberturas vacinais com melhor preci-
são, identificar o indivíduo vacinado e não somente a dose 
aplicada, auxiliando no monitoramento das perdas técnicas 
e físicas dos imunobiológicos, entre outras informações re-
levantes para a gestão do PNI. O SI-PNI reúne, em uma 
única base de dados, subsistemas que fornecem dados de 
doses aplicadas, coberturas vacinais, taxas de abandono, 
além dos Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) e o 
controle de imunobiológicos utilizados (13,15). 

Outro estudo (4) identificou o SI-PNI como avaliável e 
que o mesmo apresenta os benefícios favoráveis para o seu 
desenvolvimento em salas de vacinas. Possibilita melhorar 
a assistência prestada à pessoa vacinada, o planejamento 
das ações de imunização oferecida pela equipe que atua em 
sala de vacinas e a contribuir para a redução da incidência 
de doenças imunopreveníveis. Entre outras potencialida-
des, permite o monitoramento do estado vacinal das pes-
soas e a busca ativa de indivíduos em situação vacinal em 
atraso. Outro ponto destacado é a gestão qualificada dos 
recursos públicos ao utilizar o sistema, uma vez que essa 
tecnologia proporciona diminuição de gastos administrati-
vos através do controle do estoque e das perdas de imuno-
biológicos. Com isso, é capaz de auxiliar de modo eficaz na 
operacionalização das ações de imunização. 

O SI-PNI, ainda, produz informações capazes de iden-
tificar bolsões de baixa cobertura, o que propicia o acesso 
igualitário da população aos imunobiológicos e, por con-
sequência, a redução da incidência de doenças imunopre-
veníveis. Além disso, a sistematização dos registros de va-
cinação e a integralidade dos dados favorecem a utilização 
dessas informações em pesquisas científicas, fomentando 
uma descrição e avaliação mais próxima à realidade. 

Além desse sistema, utiliza-se o Sistema de Informação de 
Insumos Estratégicos (SIES) para a solicitação de imunobio-
lógicos e insumos diversos, também controla o estoque das 
salas de vacinas pela gestão municipal, estadual e nacional (13). 

O enfermeiro é o responsável pela supervisão e pelo 
monitoramento do trabalho desenvolvido na sala de va-

cinação e pelo processo de EP da equipe de enfermagem 
(2,4).  O controle das doenças imunopreveníveis por meio 
do PNI constitui uma das medidas mais eficazes para a 
promoção da saúde dos indivíduos, exigindo preparo dos 
profissionais de enfermagem que trabalham nas salas de 
vacinas, o que vem deixando muito a desejar, conforme 
percebido pelas produções científicas levantadas no pre-
sente estudo (4). 

Os estudos analisados apontam inúmeras deficiências 
no processo educativo da equipe de enfermagem em sala 
de vacina e que a mesma não acontece de forma efetiva. 
Desse modo, podem comprometer a qualidade e o êxito 
do PNI, além de um aumento considerável nos erros de 
imunização, eventos adversos e até mesmo da incidência de 
doenças imunopreveníveis (15,16). O papel do enfermeiro 
como referência técnica da sala de vacina não é reconheci-
do, pois, na maioria das vezes, ele não está presente na sala 
de vacina, não realiza supervisões e nem sempre é identi-
ficado pelos técnicos de enfermagem como referência em 
caso de dúvidas, por estar envolvido com outras atividades 
administrativas (15,16).

No mesmo raciocínio, são identificados os entraves 
como sendo a dificuldade de reunir os profissionais e a in-
segurança para ensinar (16), mesmo considerando impor-
tante a necessidade de educação para o cuidado em sala 
de vacina, principalmente para evitar a automatização do 
cuidado. 

Percebe-se, pelo resultado deste estudo, a importância 
do enfermeiro na gestão dos serviços de imunização, bem 
como no planejamento de estratégias para que não ocor-
ram perdas de oportunidades de vacinar a população (13).

CONCLUSÃO

A gestão dos serviços de imunização na esfera munici-
pal perpassa por uma série de atividades de enfermagem, 
como demonstrado nos artigos selecionados, reforçando a 
necessidade da supervisão, do monitoramento e da avalia-
ção do processo de trabalho em sala de vacina e dos indica-
dores de imunização. Frente à leitura crítica dos artigos da 
amostra, foi observado que alguns aspectos interferem no 
cumprimento das normas do PNI, como a estrutura física 
inadequada, a falta de recursos humanos capacitados e a 
sobrecarga de trabalho.
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Neuroinflamação no autismo: flavonoides  
e terpenos como agentes terapêuticos

Rick Wilhiam de Camargo1, Jucélia Jeremias Fortunato2, Rafael Mariano de Bitencourt3

RESUMO

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um complexo de distúrbios neurodesenvolvimentos com início na primeira 
infância, associado a deficiências cognitivas, sociais, comunicativas, comportamentais e sensoriais, tendo seu tratamento limitado devido 
a uma série de efeitos colaterais decorrentes dele. Assim, no decurso de uma busca contínua de constituintes bioativos de plantas me-
dicinais, consideram-se compostos com efeitos anti-inflamatórios potenciais para o tratamento do TEA. Objetivo: Esta revisão avalia 
evidências científicas sobre as propriedades neuroprotetoras e antineuroinflamatórias de flavonoides e terpenos na perspectiva de serem 
potenciais candidatos a medicamentos para a prevenção e/ou tratamento do TEA. Métodos: Revisão sistemática de artigos científicos 
publicados no ano de 1991 a 2018 sobre as propriedades neuroprotetoras e antineuroinflamatórias de flavonoides e terpenos. Os artigos 
foram coletados nas seguintes bases de dados: PubMed e Science Direct. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “terpenos e neuroin-
flamacion”, “flavonoides e neuronflamation”. Resultados: Foram identificados 598 artigos. Após a análise dos estudos, foram seleciona-
dos 68 artigos para esta revisão. Estudos in vivo e in vitro demonstraram que vários desses compostos têm efeitos antineuroinflamatórios, 
pois inibem e/ou diminuem os vários fatores pró-inflamatórios e citotóxicos. Conclusão: Assim, os dados sugerem que esses compostos 
podem representar uma forma promissora tanto para o tratamento quanto para a prevenção do TEA.

UNITERMOS: Transtorno do espectro autista, Neuroinflamação, Flavonoides, Terpenos

ABSTRACT

Introduction: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental disorder with onset in early childhood associated with cognitive, social, 
communicative, behavioral, and sensory impairments, having its treatment limited due to several side effects arising from it. Thus, in the course of  an ongo-
ing search for bioactive constituents of  medicinal plants, compounds with anti-inflammatory effects are considered for ASD treatment. Objective: This 
review evaluates scientific evidence on the neuroprotective and anti-neuroinflammatory properties of  flavonoids and terpenes as potential drug candidates for 
the prevention and/or treatment of  ASD. Methods: Systematic review of  scientific articles published from 1991 to 2018 on the neuroprotective and anti-
neuroinflammatory properties of  flavonoids and terpenes. The articles were collected from the following databases: PubMed and Science Direct. The keywords 
used were: “terpenes and neuroinflammation” and “flavonoids and neuroinflammation”. Results: identification of  598 articles. After analyzing the studies, 
68 articles were selected for this review. In vivo and in vitro studies have shown that several of  these compounds have anti-neuroinflammatory effects, as they 
inhibit and/or decrease various pro-inflammatory and cytotoxic factors. Conclusion: Thus, the data suggest that these compounds may represent a promis-
ing avenue for both the treatment and prevention of  ASD.

KEYWORDS: Autism spectrum disorder; neuroinflammation; flavonoids; terpenes.
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INTRODUÇÃO

O TEA é um contínuo complexo de transtornos do 
desenvolvimento neurológico com início precoce na in-
fância (1,2), associado a deficiências cognitivas, sociais, co-
municativas e comportamentais, para os quais, atualmente, 
não há cura e apenas tratamentos limitados (1,2). Cerca de 
1 em cada 6 crianças nos Estados Unidos teve uma defi-
ciência de desenvolvimento em 2006-2008, variando de de-
ficiências leves, como deficiências de fala e linguagem, até 
graves deficiências de desenvolvimento, como deficiências 
intelectuais, paralisia cerebral e autismo (5). Apresentando 
uma prevalência mediana global estimada em 62/10.000, 
totalizando uma razão de 1:160, resultando em um gasto 
anual de aproximadamente 268 bilhões de dólares em 2015 
e devendo atingir o montante de 416 bilhões de dólares em 
2025 (6).

Sua base etiológica não é clara, envolvendo uma inte-
ração complexa entre susceptibilidade genética e exposi-
ções ambientais (7,8). Neste aspecto, o sistema imunoló-
gico destaca-se por ser a interface entre o organismo e o 
meio em que alterações no ambiente imunológico pré-na-
tal parecem contribuir para o risco de desenvolvimento do 
autismo (9-11), supondo, assim, que alterações no sistema 
imunológico estejam envolvidas com o TEA.

Estudos revelam que a ativação imune ou anormalida-
des dentro do cérebro desempenham um papel fundamen-
tal na etiologia e/ou progressão de diversas condições neu-
ropsiquiátricas, a exemplo da Doença de Alzheimer (AD), 
esquizofrenia, depressão e TEA (12-14). Moléculas imunes 
cerebrais executam um papel importante no desenvolvi-
mento e homeostase do organismo, onde, em resposta à 
ativação imune, a superexpressão das mesmas é prejudicial 
ao desenvolvimento neural (12,15).

Neuroinflammation and ASD
 
As anomalias do sistema imunológico são frequentemente 

descritas entre um subconjunto de indivíduos com TEA. Es-
sas incluem neuroinflamação pela presença de autoanticorpos 
e o aumento das respostas das células T (16). Adicionalmen-
te, células natural killers inatas (NKCs) e respostas imunes de 
monócitos foram relatadas em autistas (17), sugerindo assim 
que tais disfunções no sistema imunológico interfiram direta-
mente no desenvolvimento neurológico, causando mudanças 
comportamentais (18,19).

A neuroinflamação é uma condição patológica associa-
da a várias vias inflamatórias em cascata, agentes tóxicos, 
desequilíbrios hormonais e distúrbios autoimunes (20,21), 
caracterizando-se pela ativação de células gliais, a exemplo 
da micróglia, que se mostra como representante das células 
primárias imunes do cérebro (22,23).

Micróglias são células imunes inatas do sistema nervoso 
central (SNC) que desempenham um papel-chave na res-
posta inflamatória (24). Quando esta é ativada, sua morfo-
logia muda rapidamente e as células migram para o local 

de infecção, a fim de eliminar detritos e patógenos (25). 
Durante este processo, a micróglia libera vários fatores 
pró-inflamatórios e citotóxicos, a exemplo do óxido nítrico 
(NO), do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), da inter-
leucina-1β (IL-1β), das espécies reativas de oxigênio (ROS) 
e das enzimas pró-inflamatórias (26). Destas últimas, po-
demos destacar a 5-lipoxigenase (5-LOX), a 12-LOX e 
a ciclo-oxigenase 2 (COX-2)  (27). No entanto, a super-
produção desses fatores leva a uma resposta inflamatória 
no cérebro que, por sua vez, resulta em uma progressiva 
degeneração celular (28), com consequente atenuação do 
estresse e aumento da depuração de células apoptóticas ou 
moléculas anormais (21,29).

Assim, a neuroinflamação causará um expressivo im-
pacto na sinaptogênese, a qual  requer comunicação célula-
-a-célula, ao passo que esta envolverá não apenas a micró-
glia, como também os mais diversos tipos de neurônios, 
astrócitos, e a liberação de glutamato induzido pelas en-
zimas pró-inflamatórias (30-32). Diante disso, torna-se a 
redução da micróglia ativada uma abordagem terapêutica 
útil para o tratamento e/ou a prevenção do TEA.

Entre os mediadores inflamatórios, a família NF-κB 
apresenta um fundamental papel na regulação da inflama-
ção (33), a qual, uma vez ativada na micróglia, regula a via 
inflamatória, estimulando a secreção de ROS e citocinas 
pró-inflamatórias, como o TNF-α, a IL-1 e o interferon-
-ɣ (34,35). A estimulação da micróglia levará à consequen-
te expressão das proteínas cinases ativadas por mitógeno 
(ERK1/2, p38 e quinase N-terminal CJN (JNK) via fos-
forilação), que, por sua vez, modulam a ativação de vários 
fatores de transcrição reguladores de respostas inflama-
tórias (36-38). As ROS, como o radical aníon superóxido 
(O2

-), o radical hidroxila (OH) e o peróxido de hidrogênio 
(H2O2), estão implicadas em diversas vias de sinalização vi-
tais para o crescimento, a proliferação e a sobrevivência 
celular (39). No entanto, o excesso de ROS pode levar ao 
desequilíbrio entre a sua produção e a de moléculas e en-
zimas antioxidantes, causando indução de dano celular e 
promoção da inflamação (40).

No SNC, as principais fontes de produção de ROS são 
células microgliais e os astrócitos, em que o aumento dos 
níveis destas moléculas induz à neurodegeneração (41). De 
forma mais aprofundada, a micróglia estimula NO através 
da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), cuja ati-
vação descontrolada está intrinsicamente ligada ao desen-
cadeamento de mecanismos neurodegenerativos (42). O 
NO, por sua vez, é responsável pelo bloqueio da síntese de 
ATP na respiração mitocondrial neuronal no nível da cito-
cromo C oxidase, o que resulta no aumento da produção 
de ROS (42).

A infecção materna durante a gravidez e suas prováveis 
consequências neuroinflamatórias podem alterar o desen-
volvimento inicial do cérebro fetal, aumentando o risco de 
TEA (Figura 1) (16,17,43). Os efeitos da infecção materna 
pré-natal no desenvolvimento do cérebro fetal podem ser 
estudados a partir do modelo animal de autismo por in-
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dução imune materna (MIA) em modelos animais (43,44), 
conforme descrito a seguir.

 
 Modelo Animal de Autismo  
por Indução Imune Materna

O MIA pode ser induzido experimentalmente através 
de imunogênicos, como, por exemplo, o lipopolissacarídeo 
bacteriano (LPS) (45). Este influenciará a sinalização das 
citocinas maternas ao ultrapassar a placenta, afetando o 
desenvolvimento do cérebro fetal, que, consequentemente, 
resultará em uma série de anormalidades neurais e com-
portamentais (46-48).

Os receptores de membrana do tipo toll-like (TLR) são 
um tipo de moléculas de receptores de reconhecimento de 
padrão (PRRs), os quais reconhecem padrões moleculares 
associados a patógenos (PAMPs) e padrões moleculares as-
sociados ao dano (DAMPs), desencadeando uma resposta 
imune (49,50). Desta forma, os TLR, em especial o subtipo 
TLR-4, durante processos de lesões e/ou infecções neurais, 
recrutam células microgliais, que correspondem a 10% das 
células cerebrais, iniciando diferentes cascatas. Além disso, 
neste processo, a ativação de astrócitos inibe a penetração 
de células T no SNC, induzindo à apoptose (51).

Um exemplo do efeito citotóxico da micróglia ocorre 
quando a mesma é ativada pela reação ao LPS, havendo 
aumento da expressão dos antígenos do MHC de classe 
II, bem como regulação positiva da produção de citocinas 
pró-inflamatórias: TNF-α e proteína quimiotratante mono-
citária-1 (αMCP-1) (52). Evidências mostram, ainda, que 
há interação do LPS com o TLR-4, envolvido nas vias de 
sinalização TLR-4 e ativação de NF-κB (53). Há também 
secreção de citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β, e 
IL-6 (54), além da ativação da enzima COX-2 e prostaglan-
dina E2 (PGE-2), induzindo à inflamação cerebral (55) e 
reforçando, assim, a hipótese da existência de um subtipo 
específico e significativo de neuroinflamação no TEA.

Devido ao fundamental papel da via TLR-4 na neu-
roinflamação, acredita-se que os agentes terapêuticos di-
recionados a este diminuam com segurança as condições 
inflamatórias crônicas sem comprometer a resposta imu-
ne inata (56). Neste cenário, as amplas propriedades de 
compostos fitoquímicos e suas ações multidirecionais são 
apoiadas por estudos bem documentados in vitro, in vivo e 
pesquisa clínica.

 
Compostos Fitoquímicos e o TEA

Atualmente, há um crescente interesse na seleção de 
substâncias bioativas naturais e extratos inteiros padro-
nizados para uso em novas aplicações, especialmente no 
tratamento de câncer, doenças neurodegenerativas, distúr-
bios comportamentais e metabólicos e inflamação crôni-
ca (56). No decurso de uma busca contínua de constituin-
tes bioativos de plantas medicinais, foi dada uma atenção 
considerável à ocorrência de compostos com efeitos anti-

-inflamatórios, em especial no SNC, uma vez que se espera 
que os compostos ativos sejam potencialmente úteis para o 
tratamento da neuroinflamação.

Desse modo, metabólitos secundários, como flavo-
noides e terpenos, destacam-se pela grande quantidade 
de estudos na literatura frente à ação anti-inflamatória em 
modelos de neuroinflamação. Esta revisão avalia evidên-
cias científicas sobre as propriedades neuroprotetoras e 
neuroinflamatórias dos mesmos, na perspectiva de serem 
potenciais candidatos a fármacos para prevenção e/ou tra-
tamento do TEA.

 
MÉTODOS

Este artigo apresenta uma revisão sistemática dos artigos 
científicos publicados entre 1991 e 2018, disponíveis na ín-
tegra e em acesso eletrônico nas seguintes bases de dados: 
PubMed e Science Direct. As seguintes palavras-chave foram 
utilizadas em inglês e português, respectivamente: “terpenos 
e neuroinflamação”, “flavonoides e neurônios”, “terpenos e 
neuroinflamação” e “flavonoides e neuroinflamação”

Critérios de inclusão do estudo: Estudos pré-clínicos 
com modelos experimentais in vivo e in vitro para avaliar 
os efeitos de flavonoides e terpenos em inflamação e neu-
roinflamação. Critérios de exclusão do estudo: (i) revisão e 
meta-análise da literatura; (ii) artigos publicados em anais 
de eventos; (iii) estudos clínicos e estudos de caso; (iv) estu-
dos pré-clínicos que apresentaram modelos experimentais 
in vivo e in vitro que não envolveram inflamação; (v) estudos 
pré-clínicos que não fornecem modelos para avaliação ex-
perimental dos efeitos dos terpenos e/ou flavonoides em 
estudos de neuroinflamação; (vi) que não descreveram aná-
lise estatística bem definida, a qual explicou claramente os 
resultados de acordo com sua respectiva significância esta-
tística, e (vii) estudos que não foram relatados em inglês e 
português, pois pelo menos um dos autores domina uma 
ou mais dessas línguas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em decorrência da busca das revistas, foram identifi-
cados 598 artigos, dos quais, após análise dos títulos dos 
artigos, foram selecionados 122 estudos. Foi feita uma se-
gunda revisão com o objetivo de responder à questão cien-
tífica, analisando resumos e textos completos dos artigos 
com base nos critérios de inclusão/exclusão determinados, 
e foram excluídos 54 artigos. Desse modo, foram selecio-
nados 68 artigos para a presente revisão (Figura 2).

Flavonoides e Neuroinflamação

Os flavonoides são o maior grupo de metabólitos de 
plantas secundárias polifenólicas encontrados em dietas 
humanas (57), apresentando estrutura de C6-C3-C6 de 
fenol e de pirano de três anéis comuns, descritos como 
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anéis A, C e B, chamado flavan (58). De acordo com o seu 
padrão de hidroxilação e oxidação do anel de pirano, os 
flavonoides são divididos em classes. São elas: flavonois, 
flavonas flavanonas, flavanois, como catequinas e prociani-
dinas, antocianidinas e isoflavonas (57,58).

A diversidade estrutural dos flavonoides contribui para 
as diferenças em sua capacidade de modular vias molecu-
lares específicas (59). Essas moléculas podem regular as 
vias de sinalização para modular processos celulares, imu-
nológicos e metabólicos, sendo capazes de interferir uma 
variedade de vias, incluindo NF-κB, MAPK, ERK e Nrf2 
(60,61). Além de poderem modular e reduzir a expressão 
de produtos pró-apoptóticos e pró-inflamatórios dos ge-
nes (62,63).

Um estudo realizado por Hwang et al. (2018) (64) ava-
liou o extrato etanólico de Rhei Undulati Rhizoma (RUR), 
que tem como componentes majoritários os flavonoides 
rhapontin (Figura 3A) e rhapontigenin (Figura 3B). Os resulta-
dos mostraram que o RUR inibiu significativamente a pro-
dução de NO e ROS e supressão de iNOS, e suprimiu a 
fosforilação de MAPK e a translocação nuclear de NF-κB 
em células BV2 da micróglia induzida por LPS. Além disso, 
reduziu o aumento dos níveis de COX-2 e a ativação da 
micróglia e astrócitos no cérebro de ratos.

Os flavonoides exercem efeitos benéficos à saúde em 
vários modelos celulares e animais, bem como nos seres 
humanos, através da modulação das vias de sinalização e 
expressão gênica envolvidas nestes processos (65). Como 
revisto por Moosavi et al. (2015) (66), diversos estudos já 
demonstraram a ação antioxidante e anti-inflamatória dos 
compostos polifenólicos e suas múltiplas ações neuropro-
tetoras, como: a proteção de neurônios contra lesões in-
duzidas por neurotoxinas, a capacidade de suprimir a neu-
roinflamação e o potencial para promover a memória, o 
aprendizado e a função cognitiva.

A quercetina (Figura 3C) é um flavonoide natural en-
contrado abundante em quase todos legumes e frutas, o 
qual possui efeitos promissores na neuroinflamação, uma 
vez que promove tanto a inibição da IL-1β quanto a di-
minuição da produção de IL-6 em astrócitos (67). Este 
flavonoide é capaz, também, de inibir a síntese de proteí-
na de choque térmico (HSP70), um importante agonista 
endógeno dos receptores TLR-4, e GFAP em astrócitos 
lesados (68), tornando-se assim um grande candidato para 
estudos no tratamento do TEA.

Compostos naturais, como os polifenóis, possuem es-
trutura química ideal para sequestrar radicais livres. Tais 
propriedades antioxidantes surgem de sua alta reatividade 
e de agirem como doadores de elétrons, estabilizadores 
de espécies deficientes em elétrons ao deslocar o elétron 
desemparelhado, além da capacidade de quelatar íons de 
metais de transição (69).

Estudos mais recentes mostraram que o efeito anti-in-
flamatório da quercetina também envolve atividade an-
tioxidante. Bahar e colaboradores (70) observaram que a 
quercetina apresenta a propriedade de diminuir os níveis 

de ROS e proteína carbonil, além de aumentar a ativida-
de de Cu/Zn-superóxido dismutase (SOD), assim como 
promover uma redução significativa da neuroinflamação 
induzida por manganês em ratos, inibindo, desse modo, a 
expressão de TNF-α, IL-1β, IL-6, COX-2 e iNOS. Alguns 
pesquisadores sugerem que a quercetina poderia suprimir 
a produção de citocinas induzidas por LPS em diferentes 
células (65). Por exemplo, a quercetina pode inibir a pro-
dução de TNF-α induzida por LPS em macrófagos (71), a 
produção de IL-8 induzida por LPS em células pulmona-
res (72), assim como a inibição da proliferação de células 
da micróglia por uma inibição da produção de NO em cé-
lulas microgliais BV2, induzido por LPS (73).

Além disso, Bureau e colaboradores (74) relataram 
que a quercetina pode inibir os níveis de mRNA indu-
zidos por LPS de citocinas em células coloides, como o 
TNF-α e IL-1α. Eles também descobriram que a apop-
tose da célula neuronal foi diminuída em uma cultura de 
células neuronais da micróglia pela adição de quercetina. 
Um estudo realizado por Singh e Kumar (75) mostrou 
que a combinação de quercetina com piperina atua em 
sinergismo, potencializando a ação antioxidante, anti-in-
flamatória e neuroprotetora da quercetina em um mo-
delo experimental de neurodegeneração induzida por 
6-OHDA em ratos. Em outro estudo conduzido por Ku-
mar e colaboradores (76), ainda avaliando o sinergismo 
dessas substâncias, sugeriu que a piperina aumenta os 
efeitos neuroprotetores da quercetina contra o estresse 
oxidativo induzido por um modelo de estresse crônico 
imprevisível, neuroinflamação e déficits de memória.

Pesquisadores avaliaram novos mecanismos para me-
lhorar a farmacocinética da quercetina no organismo. 
Mrvová e colaboradores (77) avaliaram a atividade anti- 
neuroinflamatória de quercetina sintética, a 3-O-(3-cloro-
pivaloil) quercetina (CPQ), em células microgliais BV-2. 
Os resultados demonstraram que o tratamento com CPQ 
atenuou a produção de NO, TNF-α e o nível proteico de 
iNOS na micróglia estimulada por LPS de forma um pou-
co mais eficiente do que a quercetina, mostrando, assim, 

Figura 1 - Proposta de base imunológica do autismo
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o ganho qualitativo na eficácia da ação antineuroinflama-
tória da quercetina.

Estudo realizado por Conney e colaboradores (78) ava-
liou a curcumina (Figura 3D) em suas propriedades   an-
ti-inflamatórias, demonstrando que esta atividade  está 
relacionada à supressão na ativação de NF-kB e outras 
citocinas pró-inflamatórias em múltiplas linhas celulares, 
bem como a  supressão da PGE2 e liberação de NO. A 
curcumina também é conhecida por diminuir a expres-
são do mRNA iNOS e COX-2 e suas proteínas corres-
pondentes. Em outro estudo, realizado por Karlstetter et 
al. (79), mostrou que este poderoso flavonoide pode mo-
dular o processo neuroinflamatório através da modulação 
do transcriptoma microglial. Além disso, um estudo in vi-
tro apontou que curcumina suprime a superexpressão de 
mediadores inflamatórios através da inibição da via TLR-
-4-MAPK/NF-kB (80), tornando-se um fenótipo neuro-
protetivo em células de micróglia. Já Begum e colaborado-
res (81), em um modelo de neuroinflamação induzido por 
Tg2576 em camundongos e um modelo neuroinflamação 
induzido por LPS em ratos selvagens, observaram que a 
curcumina reduziu a inflamação e a neurodegeneração nos 
dois modelos avaliados.

Outro importante produto natural de origem polifenó-
lica é o kaempferol (Figura 3E), o qual possui atividades 
antioxidantes e anti-inflamatórias. O mesmo vem demons-
trando excelentes resultados frente à neuroinflamação in-
duzida por LPS e à disfunção da barreira hematoencefálica 
(BHE) em modelos experimentais com camundongos. Os 
resultados de Cheng et al. (82) demonstraram que o kaem-
pferol, além de reduzir significativamente a produção de 
vários fatores pró-inflamatórios e proteínas inflamatórias, 
incluindo IL-1β, IL-6, TNF-α, MCP-1, COX-2 e iNOS em 
tecidos cerebrais, também é capaz de proteger a integrida-
de e aumentar as proteínas relacionadas à BHE, incluindo 
occludin-1, claudin-1 e CX43 no cérebro de camundongos 
induzidos por LPS.

Durante o processo de ativação da micróglia, o receptor 
TLR-4 é considerado um dos principais pontos de sinaliza-
ção na neuroinflamação e, consequentemente, no proces-
so de fisiopatologia do TEA (83). Estudos indicaram que 
o TLR-4 é predominantemente expresso em micróglia na 
medula espinhal. Além disso, a administração intraperito-
neal de um potente antagonista de TLR-4 em ratos inibiu 
significativamente a ativação induzida por lesão nervosa da 
micróglia e neuroinflamação (84). Desta forma, um inibi-
dor de TLR-4 poderia inibir a via de sinalização de NF-kB 
e suprimir a expressão de TNF-α, IL-1β e IL-6 (85), tor-
nando-se um potencial fármaco no tratamento do TEA.

A proteína de grupo de alta mobilidade 1 (HMGB1) é 
uma proteína nuclear que pode interagir com o receptor 
TLR-2,-4 para mediar a liberação de citocinas pró-inflama-
tórias e induzir anormalidades na memória no cérebro em 
processos fisiopatológicos (86,87). Estudos mostram que 
LPS pode se ligar com TLR-4, sendo o principal caminho 
ativado aquele que remete à proteína de resposta primária 

de diferenciação mieloide 88 (MyD88), amplamente distri-
buída na membrana de células microgliais (53). Uma vez 
a micróglia ativada através da via TLR-4/MyD88, resulta 
na liberação de fatores pró-inflamatórios e lesão tecidual 
cerebral (53,88).

Cheng et al. (82) mostraram que o kaempferol em camun-
dongos tratados com o LPS reduziu significativamente o ní-
vel de HMGB1 e inibiu a via inflamatória TLR-4/MyD88 
em nível de transcrição e nível de tradução. Esses resulta-
dos sugeriram coletivamente que o kaempferol pode ser um 
agente neuroprotetor promissor para aliviar as respostas in-
flamatórias e a disfunção da BHE, inibindo a liberação de 
HMGB1 e a via inflamatória TLR-4/MyD88. Em 2010, Park 
e colaboradores (89) avaliaram as propriedades anti-inflama-
tórias do kaempferol, e os mecanismos subjacentes foram 
investigados usando células BV2 microgliais estimuladas por 
LPS. Os resultados mostraram que esse flavonoide atenuou 
significativamente a produção de NO, PGE2, TNF-α, IL-1β 
e ROS e a fagocitose. Complementarmente, também foi ca-
paz de suprimir a expressão de iNOS, COX-2, MMP-3, além 
de bloquear a ativação de TLR-4. Além disso, o kaempferol 
inibiu a ativação de NF-κB induzida por LPS e a fosforilação 
de p38 MAPK, JNK e proteína quinase B (Akt). Diante des-
tas evidências, o kaempferol torna-se também outro forte 
candidato com potencial terapêutico para futuros estudos 
em modelos experimentais com TEA.

Um estudo realizado por Yu et al. (90) analisou dois 
subtipos de kaempferol, kaempferol-3-O-rutinoside (KRS) 
e kaempferol-3-O-glycoside (KGS) em um modelo de le-
são cerebral isquêmica de rato. Os resultados sugerem que 
o tratamento pós-isquêmico com KRS ou KGS previne 
lesões cerebrais isquêmicas e neuroinflamação, inibindo a 
ativação de STAT3 e NF-κB, e tem o potencial terapêutico 
para doenças relacionadas à inflamação cerebral.

Figura 2 - Fluxograma de identificação e seleção para artigos
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Elagitaninas (ETs) e ácido elágico (EA) são um gru-
po de polifenóis presentes em uma grande variedade de 
alimentos vegetais, como certas nozes e romã (91,92). O 
consumo de EA ou ETs apresentou potenciais efeitos be-
néficos na melhoria dos sintomas inflamatórios do cérebro 
e na melhoria das doenças neuroinflamatórias (93). Entre-
tanto, os EAs e ETs são amplamente metabolizados pela 
microbiota intestinal para urolitina (derivados de 6H-di-
benzo-[b,d] pirano-6-ona), que persistem sistematicamente 
através da circulação entero-hepática. Além disso, estudos 
computacionais em sílico mostraram que as urolitinas pos-
suem o potencial de atravessar a BHE (93,94).

Um estudo realizado por Xu et al. (95) avaliou o possível 
efeito anti-neuroinflamatório das urolitinas (urolitinas A, B 
e C – Figuras 3F, 3G e 3H, respectivamente) na micróglia 
BV2 in vitro. A análise de nitrito e de qRT-PCR sugeriu 
que as urolitinas A e B reduziram os níveis de NO e os 
níveis de mRNA reprimidos de genes pró-inflamatórios de 
TNF-α, IL-6, IL-1β, iNOS e COX-2 em micróglia indu-
zida com LPS. Dentro da interação do LPS com TLR-4 
em resultado da cascata inflamatória, tem-se a ativação da 
MAPK e fosfoinositol 3-kinase (PI3K)/Akt, bem como a 
via de sinalização nuclear pelo NF-kB. Através da técnica 
de western blot, Xu et al. (95) observaram que as urolitinas A 
e B diminuíram os níveis de fosforilação de Erk1/2, p38 
MAPK e Akt, além de impedir a fosforilação e degradação 
IκB-α e inibir a fosforilação da subunidade NF-κB p65 e 
a translocação nuclear em micróglia estimulada por LPS.

A epigalocatequina-3-galato (EGCG) (Figura 3I) é um 
componente majoritário do chá verde (96,97), com potentes 
propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (98). Foi re-
latado anteriormente que este EGCG causa diminuição da 
resposta inflamatória em macrófagos (99). Além disso, Byun 
e colaboradores (100) concluíram em seu estudo que célu-
las dendríticas tratadas com EGCG inibiram a produção de 
TNF-α, IL-1β e IL-6 e a ativação de MAPK, ERK1/2, p38, 
JNK e NF-κB, todos induzidos por LPS. O estudo demons-
trou que 67LR desempenha um papel vital na mediação da 
ação anti-inflamatória da EGCG, aumentando a expressão 
da proteína Toll (Tollip), um regulador negativo da sinali-
zação TLR-4. Estudo in vitro evidenciou a potencialidade 
do EGCG como inibidor da neuroinflamação, em que, na 
micróglia, por exemplo, esta molécula suprimiu significati-
vamente a expressão de TNF-α, IL-1β, IL-6, iNOS, além de 
modular a via Nrf2/HO-1, inibindo NF-κB. Também foi 
capaz de proteger as células neuronais contra a neurotoxici-
dade induzida pela micróglia que envolveu uma morte neu-
ronal mediada por TNF-α, inibindo JNK e p38 (101). Este 
composto suprimiu significativamente a expressão induzida 
por LPS de citocinas inflamatórias em células endoteliais mi-
crovasculares cerebrais humanas (hCMECs) e inibiu a ativa-
ção NF-κB mediada por LPS (102).

A Protosappanina A (Figura 3J) é um composto de bife-
nílico isolado de C. sappan L., que, em estudo realizado por 
Zeng e colaboradores (103), mostrou uma interação da pro-
teína transmembranar CD14 com o receptor TLR-4, resul-

tando na inibição do NF-κB-dependente estresse oxidativo 
e nitrativo na micróglia BV2 induzida por LPS, bem como 
apresentou atividade frente à inibição de NO e PGE2, su-
pressão de TNF-α, IL-6, COX-2, e a expressão de mRNA 
induzida por iNOS (104). Estudos mais recentes mostraram 
que o efeito da Protosappanina A na neuroinflamação indu-
zida por LPS na micróglia está relacionado à supressão da 
ativação do receptor janus quinase 2 e transdutor de sinal e 
ativador 3 de transcrição (JAK2/STAT3), e um bloqueio na 
translocação nuclear STAT3, levando ao efeito inibitório nas 
liberações de mediadores pró-inflamatórios contra o proces-
so inflamatório mediado pelo LPS (105).

Sabe-se que a via de sinalização mediada pela ativação 
do JAK2/STAT3 mostrou-se um mecanismo importante 
nas respostas neuroimunes (106). A ativação de JAK2/
STAT3 inicia a transcrição e a expressão de vários genes 
inflamatórios específicos, tais como TNF-α, IL-6 e IL-1β, 
resultando no acúmulo excessivo dos mediadores inflama-
tórios (105). Assim, a inibição da via JAK2/STAT3 pelos 
compostos polifenólicos, a exemplo da Protosappanina A, 
pode proporcionar uma abordagem terapêutica para lesões 
neuroinflamatórias.

A morina (2′,3,4′,5,7-pentahidroxiflavona - Figura 3K) 
é um flavonoide isolado de frutas, como a laranja e algu-
mas ervas chinesas, a qual foi alvo de estudo de Jung et 
al. (107) para investigação dos efeitos anti-inflamatórios. 
Os resultados mostraram que a morina possui efeito anti-
neuroinflamatório por inibir a indução de iNOS e citocinas 
pró-inflamatórias em células microgliais BV2 estimuladas 
com LPS, além de suprimir a ativação microglial e a ex-
pressão de citocinas nos cérebros de ratos estimulados por 
LPS. Tal composto também inibiu a ação MAPK ativada 
por LPS e a fosforilação da Akt, NF-κB e proteína de ati-
vação 1 (AP-1). Além disso, a fosforilação e a atividade de 
ligação ao DNA da proteína de ligação ao elemento res-
ponsivo ao AMPc (CREB) foram aumentadas. Ademais, a 
morina suprimiu a expressão induzida por LPS das subu-
nidades de fosfato de dinucleótido de nicotinamida adeni-
na (NADPH), enquanto aumentava a expressão de heme 
oxigenase-1 (HO-1) e a ativação do fator-2 relacionado ao 
fator-E2 nuclear (Nrf-2).

Ainda, na busca de potenciais produtos naturais para 
inibir a neuroinflamação em distúrbios neuropsiquiátricos, 
o tilirosídeo (flavonoide glicosídico) é um composto natu-
ral que apresenta atividade antineuroinflamatória. Isso por-
que um estudo feito por Velagapudi e colaboradores (108) 
avaliou o efeito de tiliroside na neuroinflamação em célu-
las microgliais BV2 induzida por LPS+IFNγ, na busca de 
identificar a ação antineuroinflamatória e os possíveis alvos 
moleculares dessa atividade. Assim, os resultados mostra-
ram que o tiliresídeo inibe a neuroinflamação na micróglia 
BV2, através de um mecanismo envolvendo a inibição me-
diada pelo TRAF-6 das vias de sinalização NF-κB e p38 
MAPK.

Naringenina (Figura 3M), uma flavona presente nas 
frutas cítricas, é outro composto que apresenta resultados 
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promissores frente à neuroinflamação. Vafeiadou (109) ob-
servou que a naringenina inibiu a expressão de iNOS in-
duzida por LPS/IFN-γ e a produção de NO em células 
gliais. Além disso, a naringenina protegeu contra a morte 
neuronal induzida por inflamação em um sistema primário 
de cocultura neuronal-glial, como também inibiu a fosfori-
lação da MPK p38 induzida por LPS/IFN-γ e o transdutor 
de sinal a jusante e o STAT-1 em células gliais estimuladas 
com LPS/IFN-γ. Em conjunto, esses resultados sugerem 
que a naringenina pode produzir um efeito anti-inflama-
tório nas células gliais estimuladas com LPS/IFN-γ, que 
pode ser devido à sua interação com as cascatas de sinaliza-
ção de p38 e o fator de transcrição STAT-1.

Mais estudos mostram a ação antineuroinflamatória da 
naringenina. Um estudo realizado em 2015 por Liang-H-
suan et al. (110) demonstrou que este flavonoide inibe a 
liberação de NO, a expressão de iNOS e da COX-2, bem 
como citocinas pró-inflamatórias em células da micróglia. 
O tratamento com naringenina também induziu supresso-
res da expressão de sinalização de citocinas (SOCS)-3 na 
micróglia. A expressão da SOCS-3 e os efeitos anti-infla-
matórios da naringenina foram regulados pelo AMPK e 
PKC. Além disso, a naringenina exerceu propriedades pro-
tetoras contra a neurotoxicidade causada pela ativação mi-
croglial induzida por LPS.

Entre os bioflavonoides presentes nas frutas cítricas 
com atividades promissoras na neuroinflamação, além da 
neuringenina, tem-se também a hesperitina (Figura 3N). 
Um estudo realizado por Raza et al. (111) mostrou que a 
hesperitina possui efeito neuroprotetor em modelos de 
rato de lesão cerebral focal de IR. Os resultados mostra-
ram uma redução da neuroinflamação pela diminuição de 
citocinas pró-inflamatórias em ratos oclusos na artéria me-
dia cerebral (MCAO). A eficiente ação anti-inflamatória da 
hesperitina também foi confirmada in vitro e em um mode-
lo de camundongos APP/PS1 de amiloidose cerebral para 
a AD. Uma análise imuno-histoquímica mostrou uma ate-
nuação significativa da deposição de β-amiloide, expressão 
de APP associada à placa, ativação microglial e imunorrea-
tividade de TGF-β em cérebros de camundongos APP/
PS1, o que sugere que prejuízos comportamentais podem 
ser atribuíveis à redução da deposição de Aβ e reação neu-
roinflamatória atenuada (112). Um estudo de 2015 (113), 
utilizando modelo de AD em ratos Wistar, revelou que a 
hesperitina também pode reverter a perda de memória cau-
sada pela intoxicação por alumínio, atenuando a atividade 
da AChE e a via amiloidogênica.

Um estudo datado no ano de 2016, realizado por Li e 
colaboradores (114), avaliou o comportamento depressi-
vo, as concentrações séricas de corticosterona e os níveis 
de IL-1β, IL-6 e TNF-α em camundongos, semelhantes à 
depressão induzidos por LPS. Em conjunto, os resultados 
sugerem que os mecanismos antidepressivos da hesperiti-
na estão relacionados, pelo menos em parte, à diminuição 
dos níveis de citocinas pró-inflamatórias através da via do 
miRNA-132 no cérebro.

Terpenos e Neuroinflamação

Os terpenos são candidatos a fármacos para prevenção 
e/ou tratamento do TEA. Estes representam a maior clas-
se de compostos orgânicos naturais, com mais de 40.000 
estruturas relatadas (115). Sua estrutura química básica 
consiste em uma unidade de isopreno (C5H8), conforme 
a Figura 3, o qual, dependendo do número de unidades de 
isopreno, é classificado como: mono-, sesqui- e di-terpenos 
(C10, C15 e C20, respectivamente) (116).

O α-pineno (Figura 4A) é encontrado em uma varieda-
de de óleos essenciais de coníferas e alecrim, que demons-
trou atividade anti-inflamatória ao diminuir a atividade de 
MAPKs, expressão do NF-κB e produção de IL-6, TNF-α 
e NO em macrófagos induzidos por LPS (117). Em con-
drócitos humanos, a indução de α-pineno inibiu a via de 
inflamação induzida por IL-1β por supressão da NF-κB, 
da ativação da JNK e da expressão de iNOS e metalopro-
teinases de matriz (MMP) -1 e -13, diminuindo o processo 
inflamatório (118).  Um estudo realizado por Porres-Martí-
nez et al. (119) relacionou os efeitos neuroprotetores deste 
monoterpeno pela regulação da expressão gênica, prote-
gendo as células PC12 contra a apoptose induzida por es-
tresse oxidativo através da remoção de ROS e indução de 
fator nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2 (fator Nrf2), 

Figura 3 - Estrutura química de flavonoides com atividade 
antineuroinflamatória
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seguido de expressão aumentada de enzimas antioxidantes, 
incluindo catalase, superóxido dismutase, glutationa pero-
xidase, glutationa redutase e HO-1.

Outro monoterpeno com efeitos promissores na neu-
roinflamação é a genipina (Figura 4B), que, em modelos 
experimentais in vitro, inibiu a liberação de NO da micróglia 
estimulada por proteína β-amiloide (Aβ), juntamente com 
a supressão da ativação das células microgliais (120). Além 
da supressão da produção de NO, a genipina também dimi-
nuiu o fator de necrose tumoral induzido por LPS, IL-1β, 
PGE-2, iROS e NF-κB em células microgliais in vitro (121).

O tratamento com o p-cimeno (Figura 4C) reduziu o 
enfisema pulmonar induzido por elastase e a inflamação 
em camundongos, diminuindo o aumento alveolar, o nú-
mero de macrófagos e os níveis de citocinas pró-infla-
matórias, como IL-1β, -6, -8 e -17 em líquido de lavagem 
broncoalveolar (BALF) (122). Do mesmo modo, o p-cime-
no mostrou um efeito protetor em um modelo de lesão 
pulmonar aguda induzida por LPS em ratos, reduzindo o 
número de células inflamatórias no BALF e expressão de 
NF-κB nos pulmões (123), além de diminuir a produção 
de citocinas pró-inflamatórias e infiltração de células in-
flamatórias (124). Mecanicamente, o p-cimeno bloqueia as 
vias de sinalização NF-κB e MAPK, além de reduzir a pro-
dução de TNF-α, IL-6 e IL-β em macrófagos RAW 264.7 
tratados com  LPS (125). Em camundongos da linhagem 
C57BL/6, o TNF-α e a IL-1β foram regulados de forma 
negativa, e a IL-10 foi regulada positivamente pelo trata-
mento com p-cimeno, ao passo que também inibiu a ativa-
ção induzida por LPS de ERK 1/2, p38, JNK e IκBα (124).

O tratamento com linalol (Figura 4D), um composto 
natural encontrado em óleos essenciais de plantas aromá-
ticas, inibiu a inflamação pulmonar aguda induzida pelo 
cigarro, através da inibição da infiltração de células infla-
matórias e produção de TNF-α, IL-6, IL1β, IL-8 e pro-
teína quimiotratante monocitária-1 (MCP1), bem como a 
ativação NF-κB, enquanto que, em outro modelo de lesão 
pulmonar, o linalol atenuou as alterações histopatológicas 
do pulmão em ratos induzidos por LPS (126). Em expe-
riências in vitro, observou-se que o linalol reduziu a produ-
ção de TNF-α e IL-6 e bloqueou a fosforilação da proteína 
IκBα, p38 e JNK em macrófagos RAW 264.7 estimulados 
com LPS (127). Da mesma forma, em um estudo realizado 
por Li et al. (128), tal composto inibiu a produção de TNF-
-α, IL-1β, NO e PGE2 em células de micróglia estimuladas 
por LPS, mostrando que o seu efeito anti-inflamatório está 
envolvido na ativação da via de sinalização Nrf2/heme e 
HO-1. Este terpenoide demonstrou, ainda, resultados sig-
nificativos relacionados à aprendizagem e à memória em 
um modelo transgênico de AD, evidenciando que o mes-
mo pode suprimir proteínas pró-inflamatórias, como p38 
MAPK, NOS-2, COX2 e IL-1β (129).

Proteínas supressoras de sinalização de citocinas 
(SOCS) são inibidoras das vias de sinalização de citocinas, 
das quais, entre os membros da família SOCS a SOCS3, 
destacam-se como um importante regulador negativo na 

neuroinflamação (130), havendo vários agonistas TLR-4 
endógenos. Como exemplo, podem-se citar as proteínas de 
choque térmico (HSPs), como a HSP70, a qual funciona 
como uma chaperona molecular no ciclo de vida protei-
co (83,131). Esta é uma proteína abundante e rapidamente 
induzível, principalmente sob condições de estresse celu-
lar (131).

Portanto, há hipótese de que a expressão de proteí-
na HSP70 pode ser induzida por células vivas e liberada 
no ambiente extracelular para servir como uma resposta 
pró-inflamatória preliminar através da via TLR-4-SOCS3, 
evitando assim a indução de neuroinflamação (132). Esta 
hipótese abre mais um caminho para futuros alvos terapêu-
ticos no tratamento da neuroinflamação.

A paeoniflorina (Figura 4E), monoterpeno glicosídeo, 
além de inibir a ativação da micróglia, promove o efluxo de 
HSP70 do citoplasma para o ambiente extracelular e induz 
a expressão de SOCS3 de maneira dependente de TLR-4, 
ativando a via HSP70-TLR-4-SOCS3 para suprimir a neu-
roinflamação (132). Outro efeito promissor da paeoniflo-
rina foi observado no modelo de rato transgênico de AD, 
estudado por Zhang e colaboradores (133), em que, além 
da melhora do déficit de memória, observou-se uma redu-
ção no nível de inflamação (NF-κB, TNF-α, IL-1β, IL-6) e 
marcadores apoptóticos (caspase-3), como também a pre-
sença da capacidade de modulação da sinalização GSK-3β.

Em estudo realizado por Li et al. (134) com o YY-1224 
(molécula ainda não elucidada – Figura 4F), lactona triter-
pênica, presente em plantas como a Ginkgo biloba, que já 
possui atividade anti-inflamatória (135), mostrou efeitos 
anti-inflamatórios, neurotróficos e antioxidantes. Ao inves-
tigar o potencial farmacológico do mesmo em deficiência 
de memória induzida por β-amiloide (Aβ) (1-42) usando o 
knockout de COX-2 (-/-) e APPswe/PS1dE9 transgênico 
(APP/PS1 Tg), o tratamento repetido com YY-1224 mos-
trou que os efeitos protetores  contra a toxicidade de Aβ 
podem estar associados à ativação do fator ativador de pla-
quetas (PAF) e do receptor de proliferador de peroxissoma 
(PPARγ), bem como inibição de fenótipos microgliais pró-
-inflamatórios mediados por Aβ através da supressão da 
expressão de COX-2 (135).

Outro composto extraído da G. biloba é o ginkgolide 
B (GB), uma lactona diterpênica (Figura 4G). Um estudo 
realizado por Haung e colaboradores (136) mostrou que 
a GB apresenta atividade neuroprotetora em  um modelo 
de isquemia em ratos hiperglicêmicos, sendo esta atividade 
relacionada a uma possível atividade antioxidante devido à 
redução de ROS e MDA. A atividade frente à neuroinfla-
mação foi observada em um estudo realizado por Wan et 
al. (137), o qual mostrou que o GB exerce efeitos proteto-
res sobre a toxicidade microglial de células BV2 induzida 
por metanfetamina, bem como a sinalização TLR-4-NF-
-kB está envolvida nesse processo.

A Figura 4H representa o ginkgolide K (GK), o qual é 
encontrado nas folhas da Ginkgo biloba, é outro composto 
pertencente à família ginkgolide. Esse composto foi estu-
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dado por Zhou e colaboradores (138), os quais demonstra-
ram que o GK apresenta efeitos protetores contra a apop-
tose neuronal durante o processo neuroinflamatório, assim 
como possui capacidade de sustentar a integridade e a fun-
ção mitocondrial. Em resumo, os resultados sugerem que o 
GK tem um duplo papel na proteção neuronal após a lesão 
I/R por inibição da fissão mitocondrial através da fosfori-
lação de Drp1 (Ser637) e atenuando a abertura de mPTP 
de uma maneira dependente de GSK-3p nos neurônios.

Um estudo realizado por Liu et al. (139) revelou que 
as  flores de I. japônica são potencialmente úteis para AD e 
doenças neuroinflamatórias relacionadas, em que se isola-
ram dois componentes majoritários a partir das flores da I. 
japônica: o japonipeno A (Figura 4I), japonipeno B (Figura 
4J). Os efeitos antineuroinflamatórios desses sesquiterpe-
nos mostraram uma inibição da liberação de NO em cé-
lulas BV-2 microgliais induzidas por LPS, apresentando 
como possível mecanismo de ação a inibição de NO e alte-
rações de compostos bioativos com a proteína iNOS.

Observou-se que um β-cariofileno (Figura 4K) natural 
de sesquiterpeno (BCP) protege contra a neuroinflamação 
em um modelo de Doença de Parkinson (PD) em rato, ate-
nuando a produção de citocinas pró-inflamatórias e me-
diadores inflamatórios como COX-2 e iNOS (140). Além 
do mais, o BCP reduziu a expressão do receptor TLR-4 
e da proteína 2 inflamatória de macrófagos e fosforilação 
de ERK, p38, JNK e NF-κB em um  modelo de rato com 
lesão hepática induzida por D-galactosamina (GaIN) e 
LPS (141). O BCP também possui funções neuroproteto-
ras e antioxidantes (142), funcionando como um regulador 
de vários receptores neuronais e mostrando diferentes ati-
vidades farmacológicas (143). O tratamento oral com BCP 
evitou o fenótipo do tipo AD, como o comprometimento 
cognitivo e a estimulação da inflamação através da ativação 
do receptor CB2 e da via PPARγ, reduzindo assim a neu-
roinflamação (144).

O transcariofileno (TC - Figura 4L) deriva do sesquiter-
peno, o qual é um componente importante nos óleos es-
senciais derivados de várias espécies de plantas medicinais. 
Um estudo realizado por Hu e colaboradores (145) inves-
tigou os efeitos do TC sobre a neuroinflamação induzida 
por Aβ1-42 e mostrou que este composto reduziu a libe-
ração de LDH em células microgliais BV-2 tratadas com 
Aβ1-42. Além disso, o pré-tratamento da micróglia BV2 
com TC levou a uma inibição significativa da produção de 
NO e PGE2, expressão de iNOS e COX-2 e secreção de 
citocinas pró-inflamatórias. O TC também reverteu signifi-
cativamente a fosforilação e a degradação da IκBα, a trans-
locação nuclear da p65 e a atividade transcricional NF-κB.

O ginsenosídeo Rg3 (Rg3) (ver Figura 4M), um deriva-
do triterpênico e ingrediente ativo importante do ginseng 
vermelho, teve seus efeitos explorados sobre o comporta-
mento de depressão induzido por LPS em camundongos, 
além dos efeitos relacionados à neuroinflamação. O pre-
sente estudo mostrou uma regulação da ativação da micró-
glia e da via NF-kB. Além disso, Rg3 reduziu significativa-

mente a elevação induzida por LPS da IL-6 e o TNF-α no 
plasma e restaurou o equilíbrio sistêmico do metabolismo 
da triptofano-kinurenina relacionado à depressão nos ca-
mundongos (146).

A criptotansinona (CTN) (Figura 4N), um terpenoide 
isolado da Salvia miltiorrhiza, é conhecido por ter efeito an-
ti-inflamatório (147). Tem sido relatado que o CTN inibe a 
resposta inflamatória induzida por LPS em macrófagos do 
tipo RAW264.7 (148). Além disso, foi relatado que o CTN 
protege contra a lesão pulmonar aguda induzida por LPS 
em camundongos (149), como também o CTN tem efei-
tos anti-inflamatórios contra as células intestinais humanas 
estimuladas por LPS (150). Além disso, a CTN também 
possui efeito anti-inflamatório na neuroinflamação em mo-
delos experimentais in vivo e in vitro, inibindo a agregação de 
Ab e reduzindo a citotoxicidade em células SH-SY5Y (151). 
A CTN diminui a deposição de placa amiloide e melhora 
a aprendizagem espacial de camundongos transgênicos de 
APP/presenilina1 (152). Outros estudos mostraram que a 
CTN promove o metabolismo da APP em direção à via do 
produto não amiloidogênico, ativando a via PI3K, aumen-
tando a expressão e atividade da proteína ADAM1 (153). 
Além disso, a enzima secretase de alfa-APP (sAPPα) exibe 
vários efeitos neurotróficos e neuroprotetores (154), como 
a promoção da sobrevivência neural e o aprimoramento 

Figura 4 - Estrutura química de terpenos com atividade 
antineuroinflamatória
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da formação de sinapses e potenciação de longo prazo. A 
CTN também inibe a produção de NO induzido por LPS 
em macrófagos RAW 264.7, inibindo o NF-kB e ativando 
a via de sinalização de ERK (155). A CTN suprime infla-
mação por inibição da atividade enzimática da COX-2 e, 
consequentemente, reduz a síntese de PGE-2 no LPS e 
promonócitos U937 humanos estimulados com acetato de 
forbolmiristato (156).

 
CONCLUSÃO

 
O presente estudo possui um portfólio de substâncias 

(flavonoides e terpenos) que, por meio de estudos relevantes 
sobre inflamação induzida pelo LPS, possuem atividade anti-
neuroinflamatória em modelos experimentais in vivo e in vitro.

Embora se saiba que os flavonoides têm baixa biodis-
ponibilidade, estudos recentes na literatura têm demonstra-
do que a quercetina, por exemplo, pode atravessar o BHE 
e ter efeitos antineuroinflamatórios em modelos animais. 
Além disso, foi evidenciado que a maioria desses produ-
tos naturais de origem polifenólica e terpeno possui um 
conjunto de atividades, como antioxídico e imunomodu-
latório, que atuam sinergicamente na redução do processo 
neuroinflammatório.

Esses achados tornam relevante o uso dessas substân-
cias como possíveis candidatos ao tratamento de doenças 
de origem neuroinflamatória, como o TEA. No entanto, 
não foram identificados pelo presente estudo, até a data da 
pesquisa, achados na literatura que avaliam especificamente 
a atividade antineuroinflamatória desses compostos bioati-
vos em modelos experimentais de autismo. Assim, embora 
terpenos e flavonoides sejam candidatos promissores na 
busca de novas alternativas terapêuticas para o tratamento 
e/ou prevenção do TEA, uma série de estudos pré-clínicos 
e clínicos é necessária para elucidar seus efeitos sobre a 
neuroinflamação.
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Respostas sensoriais à dor em autistas: uma revisão de literatura

Rick Wilhiam de Camargo1, Rafael Mariano de Bitencour2

RESUMO

Introdução: As crianças com transtornos do espectro autista (TEA) frequentemente apresentam uma reatividade anormal a estímulos 
táteis, percepção de dor alterada e habilidades motoras mais baixas do que crianças saudáveis. Entretanto, ainda não foi traçado um perfil 
dessas respostas sensoriais relacionadas à reatividade à dor no autismo. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar evidências 
científicas sobre as diferentes respostas sensoriais relacionadas à sensibilidade à dor em indivíduos com TEA. Métodos: Uma revisão 
sistemática de artigos científicos publicados no ano de 2000 a 2018. Foram utilizados os descritores “autism” e “pain” nas seguintes bases 
de dados: PubMed e Science Direct para obtenção de estudos que envolvessem avaliação da reatividade à dor em indivíduos com TEA. 
Resultados: Foram selecionados trinta e um (31) artigos para presente revisão, distribuídos em estudos de caso clínico, estudos clínicos e 
estudos pré-clínicos, apresentando achados de hipossensibilidade, hipersensibilidade e hiper-hipossensibilidade à dor em indivíduos com 
TEA. Conclusão: A literatura sobre a sensibilidade à dor em crianças com TEA produziu resultados variáveis, o que levantou a possi-
bilidade de que nem todos reajam à dor da mesma maneira. No entanto, alguns estudos mostram que indivíduos com TEA são menos 
sensíveis à dor do que outros, bem como podem apresentar diferentes respostas de sensibilidade à dor ao mesmo estímulo. Contudo, 
mais estudos experimentais são necessários para entender as respostas à dor de indivíduos com TEA.

UNITERMOS: Transtorno do Espectro Autista, Distúrbios sensoriais, Dor

ABSTRACT

Introduction: Children with autistic spectrum disorders (ASD) often exhibit abnormal reactivity to tactile stimuli, altered pain perception, and reduced 
motor skills than healthy children. However, a profile of  these sensory responses related to pain reactivity in autism has not yet been profiled. Objective: 
This study aims to evaluate the scientific evidence on the different sensory responses related to pain sensitivity in individuals with ASD. Methods: A 
systematic review of  scientific articles published from 2000 to 2018. The descriptors: “autism” and “pain” were used in the following databases: PubMed 
and Science Direct to obtain studies involving the evaluation of  pain reactivity in individuals with ASD. Results: Thirty-one (31) articles were selected 
for this review, distributed in clinical case studies, clinical studies, and pre-clinical studies. Presenting findings of  hyposensitivity, hypersensitivity, and hyper 
hypersensitivity to pain in individuals with ASD. Conclusion: The literature on pain sensitivity in children with ASD has produced variable results, 
raising the possibility that not everyone reacts to pain similarly. However, some studies show that individuals with ASD are less sensitive to pain than others 
and may present different pain sensitivity responses to the same stimulus. However, more experimental studies are needed to understand the pain responses 
of  individuals with ASD.

KEYWORDS: Autism spectrum disorder; sensory disturbances; pain.

Sensory responses to pain in autistic children: a literature review
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INTRODUÇÃO

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição 
neurodesenvolvimental, caracterizada por interações sociais 
comprometidas, comunicação verbal reduzida, comporta-
mentos repetitivos e estereotipados e interesses restritos (1). 
Além das principais características de comunicação social do 
TEA, há evidências de que crianças e adolescentes porta-
dores da doença apresentam, também, diferenças no pro-
cessamento sensorial, quando comparado aos seus irmãos 
portadores ou não da doença (2), estando essas diferenças já 
bem documentadas na literatura científica.

Os critérios de diagnóstico mais recentes para o TEA 
estão contidos na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatís-
tico de Transtornos Mentais (DSM-5), os quais incluem a cate-
goria de anormalidades sensoriais (1).  No entanto, não há 
a existência de um método padrão para a avaliação desses 
sintomas, sendo que a capacidade de medir diretamente o 
grau de anormalidades sensoriais nos indivíduos com TEA 
ajudaria a definir melhor a gravidade do transtorno, bem 
como a eficácia dos tratamentos (3).

As questões de processamento sensorial no TEA podem 
assumir muitas formas e são geralmente divididas em três pa-
drões principais: (i) hipersensibilidade sensorial, dada como 
reações negativas a estímulos ambientais de baixo nível, con-
sideradas, em geral, inócuas; (ii) hipossensibilidade sensorial 
definida por respostas diminuídas ou ausentes a estímulos, 
incluindo dor, e a (iii) busca sensorial caracterizada pelo forte 
desejo por um tipo específico de experiência sensorial (4,5). 

Além disso, essas questões de processamento sensorial 
podem estar vinculadas às outras características centrais do 
TEA, ao ponto que diferenças na percepção sensorial são 
significativamente correlacionadas à gravidade dos sinto-
mas em outros domínios afetados no TEA, como exemplo 
na comunicação social (5,6).

Um estudo datado do ano de 2014, realizado por 
Tomchek e colaboradores (2), descreveu os padrões de 
processamento sensorial encontrados em 400 crianças com 
TEA. A análise, fatorial exploratória, identificou seis fatores 
parcimoniosos: baixa energia/fraca, baixa sensibilidade tátil 
e de movimento, baixa sensibilidade ao olfato/sabor, baixa 
sensibilidade auditiva e visual, busca sensorial/distração e hi-
porresponsividade. Juntos, esses déficits de processamento 
sensorial limitam a capacidade na manutenção da atenção, 
regulação da excitação e do alcance e manutenção de uma 
faixa ideal de desempenho para adaptação e aprendizado.

Devido à heterogeneidade da sintomatologia do TEA, 
a busca por teorias que mostrem as mudanças sensoriais e 
multissensoriais pode ser explicada por diferentes modelos, 
os quais, por meio de um conjunto de mecanismos, revelam 
o funcionamento sensorial e cognitivo alterado no TEA (5).

Uma das teorias mais altamente adotadas no TEA gira 
em torno do conceito de teoria da mente (7), a qual su-
gere que indivíduos com TEA possuem uma capacidade 
diminuída de imaginar motivos e sentimentos fora de sua 
própria mente e, portanto, têm déficits profundos nas inte-

rações sociais comunicativas. A teoria da coerência central 
(FCC) prediz que os déficits sociais e cognitivos observa-
dos nestes indivíduos são resultado do foco excessivo em 
detalhes locais, em vez do significado global, que é cons-
truído por meio da integração de informações em regiões 
e redes cerebrais amplas (8).

A teoria da codificação preditiva propõe que os indi-
víduos com TEA não possuem uma forte representação 
preditiva do mundo, dificultando a previsão de eventos 
futuros e, consequentemente, limitando as interações com 
o ambiente externo (9). A teoria da precisão sensorial re-
duzida sugere que autistas podem ter maior variabilidade 
(menor confiabilidade) em comportamentos e percepções 
obtidas em resposta a estímulos sensoriais, bem como nos 
padrões de resposta neural que formam a representação 
das entradas sensoriais (10).

E, por fim, a teoria do desequilíbrio excitatório/inibitório, 
a qual se caracteriza pela visão de que o equilíbrio normal en-
tre excitação e inibição pode ser alterado em indivíduos com 
TEA, havendo aumento da excitação e diminuição da inibi-
ção. Mudanças globais na excitação e na inibição afetariam 
uma ampla gama de funções corticais, embasando, assim, a 
ampla variedade de déficits observados no TEA (43).

RESULTADOS

Elencaram-se por meio de busca bibliográfica 293 
artigos, dos quais, após análise dos títulos e resumos, 82 
estudos foram selecionados. Por fim, após a exclusão dos 

Figura 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos - 
Identificação e seleção dos artigos
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estudos que não atenderam aos critérios de inclusão, 31 
estudos foram selecionados na presente revisão (Figura 1). 

Os resultados estão apresentados a seguir, distribuí-
dos em estudos de caso clínico, estudos clínicos e estu-
dos pré-clínicos, apresentando achados de hipossensi-
bilidade, hipersensibilidade e hiper-hipossensibilidade à 
dor em indivíduos com TEA.

HIPER-HIPOSSENSIBILIDADE

Dados de questionários de pais e relatos de caso de pro-
fissionais de saúde estão descritos na Tabela 3, os quais 
revelaram que indivíduos com TEA exibem alterações 
substanciais na percepção somatossensorial, variando de 
hiper-hiporresponsividade ao mesmo (44-50).

Deste modo, em um estudo de ressonância magnéti-
ca funcional, Failla et al. (2017) investigaram as respos-
tas neurais à dor em adultos autistas em relação a um 
grupo saudável. Os dois grupos possuíam classificações 
de dor indistinguíveis e respostas de assinatura de dor 
neural durante a dor aguda. No entanto, observou-se 
uma redução significativa na resposta à assinatura de dor 
neural de indivíduos com TEA durante a dor prolonga-
da, havendo, assim, evidências de uma resposta neural 
dicotômica à dor inicial versus prolongada, o que pode 
esclarecer a coexistência de hipo e hiperresponsividade 
à dor no TEA (51).

DISCUSSÃO

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, ca-
racterizado por diferenças no desenvolvimento nas áreas 
da linguagem, comunicação, relações sociais, rigidez com-
portamental, anormalidades motoras, capacidades cogniti-
vas e responsividade sensorial (1,35).

A literatura sobre a sensibilidade à dor em crianças com 
TEA produziu resultados variáveis, o que levantou a possi-
bilidade de que nem todos reajam à dor da mesma manei-
ra. Contudo, alguns estudos mostram que indivíduos com 
TEA são menos sensíveis à dor do que outros. Os limia-
res de dor alterados são uma característica reconhecida da 
hiporresponsividade sensorial e hiperresponsividade. No 
caso de indivíduos com TEA, é mais comumente assumido 
que haja uma redução da sensibilidade à dor (19), a qual é 
explicada por Mieres et al. (2011), como sendo ocasionada 
por outras deficiências da síndrome (22).

Pais, cuidadores e profissionais de saúde mental re-
lataram que algumas crianças autistas parecem suportar 
melhor estímulos dolorosos, mostrando ausência de re-
flexos nociceptivos (por exemplo, ausência de reflexo de 
retirada da mão ao queimar a si mesmo). Esses relatos 
corroboram com estudos de relatos de caso que eviden-
ciam a hipossensibilidade à dor por parte de indivíduos 
com TEA (3,21,22). Essa hipossensibilidade poderia es-
tar também associada aos comportamentos autolesivos, 

Tabela 1. Hipossensibilidade em portadores de TEA. Legenda: ERK: Cinase regulada por sinal extracelular. IP: Interprofissional. SIBS: Busca 
desatenta baseada no sensorial. NMDA: N-metil-D-aspartato. TEA: Transtorno do Espectro Autista.
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Tabela 2. Respostas sensoriais de hipersensibilidade em indivíduos com TEA. - Legenda: SOR: Super-responsividade sensorial. TEA: Transtorno 
do Espectro Autista.

Tabela 3. Achados da literatura sobre avaliação da reatividade sensorial hipo-hipersensível em portadores de TEA. - Legenda: AASP: Perfil 
sensorial adulto/adolescente. DISCO: Entrevista de diagnóstico para distúrbios sociais e da comunicação. TDAH: Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade. TEA: Transtorno do Espectro Autista.
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comuns em crianças com TEA (20). Esses estudos são 
corroborados pelos estudos clínicos encontrados na re-
visão bibliográfica (36-39,41-43). Mais especificamente, 
estudos que observaram a hipersensitividade tátil e dor 
de indivíduos autistas (36-38,41,42) e estudos que mos-
traram o baixo limiar de dor no TEA (39,43). Resultados 
conflitantes como esses deixam claro que alguns indiví-
duos do espectro estão situados como hipossensíveis, en-
quanto outros são hipersensíveis a estímulos dolorosos. 
Além disso, parece haver um segmento da população de 
autismo que se apresenta simultaneamente como hipo e 
hipersensível (19).

Estudos mostraram que, em média, 90% das crianças 
com TEA apresentam hiper e hipossensibilidades em vários 
domínios sensoriais (45,47). Um outro estudo de caso mais 
recente foi descrito por Lipsker e colaboradores (2018), o 
qual avaliou uma criança autista que possui dor crônica des-
de os 9 meses de idade. A análise da sintomatologia geral da 
menina sugeriu que os sintomas hipersensibilidade e hipos-
sensibilidade a estímulos eram co-ocorrentes (50).

 
CONCLUSÃO

Alguns fatores limitantes podem ser destacados nos 
achados literários referentes ao desenvolvimento de pesqui-
sas relacionadas às avaliações sensoriais. Entre estes, estão a 
falta de uma heterogeneidade das populações autistas utiliza-
das para os estudos, bem como a quantidade de indivíduos 
analisados em alguns estudos, em que há uma diminuição na 
significância dos resultados. A dor é um processo que é tra-
tado como “subjetivo”, então muitos dos dados se baseiam 
tanto na subjetividade da percepção dos próprios indivíduos 
com TEA, bem como dos pais/cuidadores e avaliadores. 

Outro ponto se refere à existência de metodologias e 
instrumentos de avaliação da disfunção sensitiva que este-
jam padronizadas em populações heterogêneas, destacan-
do-se a necessidade da construção de metodologias que 
possam abranger todos os tipos de autismo, fornecendo 
uma maior segurança na avaliação e resultados das mesmas, 
haja vista que os instrumentos utilizados nos trabalhos pre-
sentes nesta revisão foram desenvolvidos e padronizados 
em populações de crianças em desenvolvimento típico. 
Sendo assim, é importante não generalizar os resultados 
encontrados, uma vez que a maioria destes estudos foi rea-
lizada em grupos específicos de indivíduos com TEA em 
casos clínicos típicos. Da mesma forma, é importante sa-
lientar que as experiências sensoriais relacionadas à reativi-
dade à dor de crianças com autismo ocorrem ao longo de 
um espectro de gravidade, e a experiência e a expressão da 
dor podem diferir ao longo do espectro.

Os resultados da presente revisão parecem sugerir que 
há anormalidades nas respostas aos estímulos sensoriais e 
são altamente prevalentes em indivíduos com TEA, mes-
mo quando comparados a indivíduos com outras formas de 
atraso no desenvolvimento, bem como a grupos controles 

saudáveis. Essas anormalidades podem incluir hipossensi-
bilidade e hipersensibilidade tanto a estímulos sensoriais, 
como também em padrões mal adaptativos e repetitivos de 
busca de estímulos sensoriais específicos. 

Entretanto, muitas lacunas ainda faltam ser preenchi-
das nesse contexto, como, por exemplo, os mecanismos 
de ação relacionados à dor nos indivíduos autistas, estudos 
comparativos de avaliação sensorial na dor aguda e crôni-
ca, assim como o que faz com que portadores do autismo 
apresentem diferentes tipos de respostas à sensibilidade. 
Além disso, as pesquisas precisam considerar com mais 
cuidado algumas falhas observadas nos estudos avaliados, 
as quais acabam se tornando limitações que impedem a ob-
tenção de resultados mais precisos e confiáveis no que diz 
respeito a um melhor entendimento dos limiares de dor e 
comunicação sensorial de indivíduos com TEA.
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Liderança na medicina: Uma revisão integrativa da literatura

Júlia Lisbôa Ramos dos Santos1, Tamara Miranda Fretta2, Eliane Mazzuco dos Santos3

RESUMO

O presente artigo constitui uma revisão integrativa da literatura, que buscou definir as principais características de um médico líder 
e os benefícios do ensino de liderança a futuros médicos, tendo em vista a relevância da pauta liderança na medicina e o espaço que 
conquistou recentemente entre profissionais da área. Apesar da evidente relevância, notou-se uma quantidade ainda baixa de infor-
mações sobre o tema, tornando difícil a definição do perfil de um médico líder de fato. Assim, questiona-se: como se caracteriza 
o conceito de liderança na medicina? Buscando sanar a dúvida em questão, por meio de uma abordagem qualitativa, o trabalho se 
baseia em publicações científicas indexadas na base de dados da plataforma MEDLINE, que se encaixaram nos critérios de inclusão, 
totalizando 32 publicações.

UNITERMOS: Liderança, Gestão em Saúde, Medicina

ABSTRACT

This article is an integrative literature review focused on defining the main characteristics of  a physician leader and the benefits of  teaching leadership to future 
physicians, considering the relevance of  the leadership issue in medicine and the space it has recently conquered among professionals in the area. Despite the 
evident relevance, it was noted that there is still a low amount of  information on the subject, making it difficult to define the profile of  a physician leader. 
Thus, the question is: how does one characterize the concept of  leadership in medicine? In an attempt to answer this question, through a qualitative approach, 
the study is based on scientific publications indexed in the database of  the MEDLINE platform that met the inclusion criteria, totaling 32 publications.

KEYWORDS: Leadership; health management; medicine
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INTRODUÇÃO

O trabalho do profissional médico vai muito além de 
apenas tratar doenças, inclui, obviamente, a prevenção, 
o diagnóstico e o tratamento de condições, mas abrange 
também muitas outras dimensões do processo de trabalho 
em saúde, como a liderança. Consequentemente, tanto na 
atenção primária em saúde quanto na secundária e terciária, 
o médico desempenha um papel de líder da equipe, dando 
assistência e orientando o cuidado em cada situação.

Em virtude dessa posição natural de liderança e ao con-
tato constante com a realidade dos pacientes e do ambiente 
de cuidado, é lógica a relação entre a medicina e a gestão. 
Mas, muitas vezes, essa relação é negligenciada, e a lideran-
ça não é vista como uma função inerente ao profissional 
médico, devido a um meio acadêmico, com raras exceções, 
voltado ao pensamento autônomo e individualista.

Liderança, na saúde, se refere a assumir uma posição 
de guia em uma equipe multiprofissional, visando ao bene-
fício da comunidade em contato e, para isso, assumir um 
compromisso de gerenciar recursos, materiais ou huma-
nos, tomar decisões e assumir responsabilidade por elas. 
Dito isso, é imprescindível que médicos estejam prepara-
dos para assumir essa posição, uma vez que, queiram eles 
ou não, o meio social e o mercado de trabalho já depositam 
sobre eles uma expectativa de que cumpram essa função, 
como determinantes em saúde.

Apesar da óbvia importância da temática abordada 
aqui, esta não recebe a devida visibilidade no ambiente 
acadêmico, em que seria fundamental, por ser o ambien-
te de formação dos futuros profissionais, que devem estar 
preparados para não apenas cuidar, como também lide-
rar. Considerando a baixa quantidade de informação sobre 
o tema e a diversidade de opiniões e conceitos acerca da 
liderança médica e o que a constitui, questiona-se: como 
se caracteriza o conceito de liderança na medicina? Quais 
são as características de um médico líder e como preparar 
estudantes de Medicina para que sejam futuros líderes?

OBJETIVOS

Avaliar o conceito de liderança e seu papel na medicina, 
além de evidenciar as características de um médico líder e 
as contribuições do conhecimento em gestão para o exer-
cício da medicina.

MÉTODOS

Utilizou-se uma abordagem qualitativa, visando identi-
ficar publicações científicas sobre liderança e medicina, a 
partir de 2006. O método adotado foi a revisão integrativa 
da literatura, haja vista sua ampla abordagem metodológica, 
possibilitada pela inclusão de diferentes estudos e dados de 
literatura, tanto teórica quanto empírica, e a possibilidade 
de gerar um panorama compreensível de teorias e concei-

tos complexos. Para seleção dos estudos, foram utilizados 
estudos indexados na base de dados Medical Literature and 
Retrieval System Online (MEDLINE).

Como estratégia de seleção, foram adotados os seguin-
tes critérios de inclusão: artigos com textos completos dis-
poníveis online, de qualquer categoria, publicados nos idio-
mas português, inglês ou espanhol, a partir do ano de 2006, 
e que incluíssem em seus títulos ou resumos os descritores 
“leadership”, “medical” e “physician”. Estudos que não se 
encaixassem nos critérios mencionados anteriormente fo-
ram excluídos.

Foram obtidos 44 artigos, os quais, em seguida, foram 
lidos minuciosamente. Após a leitura, aqueles que não ver-
savam sobre o perfil do médico líder, suas contribuições 
para administração hospitalar ou para a prática médica, ou 
sobre estratégias de ensino de liderança na medicina, fo-
ram excluídos, restando 32 artigos, referenciados ao fim 
do texto.

RESULTADOS

Constatou-se que, dos 32 artigos selecionados, apenas 
9,3% (3) foram publicados em periódicos nacionais. Os 
90,6% (29) restantes variavam quanto aos países de origem, 
distribuindo-se da seguinte forma: 37,5% (12) provenientes 
dos Estados Unidos; 15,6% (5) da Inglaterra; 9,3% (3) da 
Austrália; 6,2% (2) da Holanda, e os outros 18,7% (6) esta-
vam distribuídos entre Irã, Arábia Saudita, Canadá, China, 
México e Itália, totalizando um artigo para cada um desses.

Quanto à categoria de publicação dos artigos, estes as-
sim se dividiram: 53,1% (17) artigos de reflexão, 25% (8) 
estudos de revisão de literatura, 12,5% (4) pesquisas origi-
nais, e 9,3% (3) relatos de experiência.

Já com relação ao contexto em que se realizaram os estu-
dos, o ambiente que se destaca é o hospitalar, com um total 
de 22 (68,7%) estudos versando sobre as competências do 

Gráfico 1. Concentração de publicações versando sobre liderança na 
prática médica, de 2006 a 2019, distribuídas por ano. 
Eixo y: Número de publicações 
Eixo x: Anos 
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médico líder no ambiente hospitalar. Os 31,2% restantes se 
dividiram em 7 (21,8%) estudos focados na implementação 
do ensino de liderança em instituições de ensino, 2 (6,2%) 
ambientados em serviços de saúde mental e, por fim, 1 
(3,1%) em instituições de saúde de pequeno porte.

Por fim, quanto ao ano de publicação, compreendidos 
entre 2006 e 2019, os estudos apresentaram a distribuição 
anteriormente referida, com maior concentração de publi-
cações nos últimos 5 anos, indicando um recente aumento 
de interesse na temática aqui abordada. Os principais pon-
tos abordados nos estudos serão discutidos a seguir.

O QUE É A LIDERANÇA NA MEDICINA?

Ao analisar os estudos revisados para este artigo, iden-
tificaram-se pontos sociais e técnicos presentes no indi-
víduo com papel de líder. Pode-se alcançar um embasa-
mento social da liderança, observando toda a história da 
humanidade, grupos humanos liderados e geridos por uma 
figura com responsabilidade de rápida decisão e, conse-
quentemente, velocidade de ação, que sempre obtiveram 
melhores resultados e maiores índices de “sobrevivência” 
às mudanças de paradigma em todos os meios. Além desse 
papel centrado, nota-se um destaque à forma como esse 
desempenho ocorreu e encontra-se a “liderança significati-
va” como chave de um passado, presente e futuro glorioso 
– mas o que seria isso? O conceito de liderança significativa 
passa por um sistema de motivações, em que um bom líder 
consegue impulsionar seus seguidores simplesmente por 
ter um “bom porquê”. Ademais, entre os comportamentos 
desempenhados pelo líder em si, dois se mostram como 
verdadeiros divisores de água: é necessário que esse indi-
víduo apresente foco sistemático nas tarefas, nos detalhes, 
nos deadlines, nas metas; e um foco permanente no relacio-
namento empático e harmônico da equipe.

Quando essa visão social de líder é trazida para o meio 
médico, nos deparamos com algumas contradições no en-
sino da profissão e em seu estudo acadêmico. Cochran et 
al afirmam que, historicamente, o profissional médico é 
orientado a agir de forma autônoma, seja por meio de ma-
nobras arriscadas ou sem apoio multidisciplinar, ou ambos, 
o que contradiz essencialmente a cobrança e a necessidade 
dos ambientes de saúde, que necessita de médicos-líderes, 
mesmo que não formalmente. Os médicos da atualidade 
precisam sair da bolha da individualidade e se ligar ao mun-
do exterior, assumindo seus papéis inerentes como gestor, 
líder, educador, assistente e cuidador de forma integral.

Para isso, é necessário que se defina o que é a liderança 
no exercício da medicina, uma tarefa que não é fácil. Es-
tudiosos do tema se dividem em duas teorias: a primeira 
define médicos líderes como aqueles que ocupam cargos 
formais de liderança e gestão (Berghout et al, 2017). Já a 
segunda teoria acredita que a liderança é intrínseca à prática 
médica, independentemente do cargo ocupado pelo pro-
fissional.  Isso porque o objetivo do profissional médico 
deve ser sempre buscar o bem-estar da comunidade, indo 

além do tratamento individual dos pacientes e buscando 
atendimento de alta qualidade e bom custo-benefício, atra-
vés da organização do trabalho clínico e do contato mul-
tidisciplinar. Dito isso, fica claro que o papel de líder é um 
papel informal já exercido no dia a dia desses profissionais. 
Berghout et al, ainda, alertam para a urgente necessidade de 
uma definição do conceito de liderança médica. Para isso, 
argumentam que, mesmo com a clara distinção das duas 
teorias literárias, profissionais líderes podem experienciar 
crises de identidade e se sentirem incompreendidos, uma 
vez que suas funções não são claras.

O PERFIL DO MÉDICO LÍDER

Antes de delimitar o perfil desejado de um médico líder, 
é preciso construir o discurso que o moldará. Alvesson e 
Spicer, em seu estudo Critical leadership studies: the case for criti-
cal performativity, sinalizam que a escolha do termo liderança 
é feita em oposição ao termo “gerência”, haja vista que o 
segundo é normalmente associado à burocracia e ao traba-
lho institucional. Já ao classificar atividades como tarefas de 
liderança, profissionais se sentem valorizados e mais inte-
ressados em suas atividades, e um líder motivado acaba por 
inspirar toda sua equipe.

Para exercer com maestria a posição de líder, é necessá-
rio que médicos se situem na visão macroscópica do pro-
cesso de trabalho de saúde, entendendo a situação política, 
econômica e social de seus pacientes e de seu ambiente de 
trabalho (Warren e Carnall, 2010). Por mais que o trabalho 
institucional e burocrático soe complicado e distante da 
prática clínica, é imprescindível que profissionais procurem 
compreender questões financeiras e organizacionais para 
prover melhor cuidado aos pacientes.

Além da necessidade de conhecimento administrativo, 
Fioraneli et al listam atributos que um médico líder deve 
ter: assertividade, capacidade de persuasão e negociação, 
capacidade de delegar responsabilidades e cooperatividade. 
Um bom líder deve ainda ser respeitado por sua equipe 
e estar próximo dela, transmitindo credibilidade (Goodal, 
Stoller e Baker, 2016).

Por fim, um bom líder deve ser comunicativo, cultivar 
boas relações interpessoais, ser um bom ouvinte, capaz de 
se adaptar facilmente a novos cenários e de solucionar pro-
blemas e situações adversas (Fioranelli et al, 2019).

 POR QUE MÉDICOS DEVEM ASSUMIR  
POSIÇÕES DE LIDERANÇA?

Mais do que uma necessidade intrínseca da socieda-
de atual, os estudos aqui analisados trouxeram dados em 
melhora de qualidade e altas pontuações para hospitais li-
derados por profissionais médicos quando comparados a 
hospitais liderados por gestores profissionais. Por exemplo, 
dos 100 melhores hospitais dos Estados Unidos (de acordo 
com as tabelas produzidas pela US News e pelo relatório 
mundial de melhores hospitais de 2009), 51 eram liderados 
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por médicos. Desses 51, 33 se posicionavam no ranking 
dos 50 melhores (Goodall, 2011).

O médico – principalmente profissionais vinculados à 
psiquiatria – consegue se ligar às necessidades em saúde 
e à hierarquização de suas urgências, seja por, de fato, ter 
aquelas realidades em sua vivência ou por ter treinamento 
empático para encará-las, de forma a constituir de maneira 
mais clara uma democracia institucional e concepções so-
bre o tema (aqui, podem-se incluir conceitos como: saúde, 
indivíduo, coletivo, trabalho em saúde, organização social, 
esferas de poder, etc.) mais voltadas aos vieses sociopo-
líticos do que meramente ao técnico. Ademais, partindo 
desse profissional como o autor do planejamento em ges-
tão, ele é o mesmo autor do ato em si, ultrapassando a 
visão de gestão. Goodall afirma que, por estar em contato 
com a clínica, função primária dos ambientes hospitalares, 
os médicos, além de entenderem as reais necessidades dos 
pacientes e os serviços urgentes, ganham também a credi-
bilidade da equipe, por compreender seu dia a dia, facili-
tando o funcionamento da instituição. Por exemplo, uma 
análise de hospitais liderados por médicos e por gestores 
profissionais  mostrou um aumento de 25% nos níveis de 
qualidade daqueles liderados por médicos, além de apontar 
que a distância entre o conhecimento clínico e administra-
tivo estava ligada a piores performances das instituições 
(Stoller, Goodall e Baker 2016). 

Além disso, Berghout et al argumentam que o aumento 
da presença de administradores profissionais em ambientes 
médicos causou uma queda na satisfação profissional de 
médicos. Isso se deve ao implemento de um trabalho pa-
dronizado, que obedece a mais regulações e está submetido 
a metas e expectativas que devem ser cumpridas, reduzindo 
a prática médica a números e indicadores de qualidade. As-
sumindo posições de liderança, os médicos retomam uma 
posição que, inicialmente, lhes pertencia e reconquistam a 
autonomia profissional.

Partindo para os pormenores e detalhes técnicos, en-
contra-se nesses estudos um dado pontual: as profissionais 
mulheres têm conseguido ainda melhor desempenho nessa 
tarefa, o que é justificado pela maior capacidade de escuta, 
compreensão e resolução de problemas – é inevitável, en-
tão, a necessidade da presença feminina em liderança em 
maior abundância.

COMO FORMAR LÍDERES

Líderes, de modo geral, têm o dever de trabalhar de 
maneira a derrubar barreiras disciplinares e organizacio-
nais, tendo uma visão e capacidade de ação macroscópicas 
de seu poder, o que – com raras exceções até o presen-
te momento – vai contra o funcionamento da educação 
médica. Surge, assim, a necessidade de uma reinvenção e 
atualização acadêmica desse profissional, tornando o es-
quema ensino-serviço voltado para a realidade que hoje 
enfrentamos e para o que se espera do médico do pre-
sente e do futuro. Essa “exigência” social não tarda e não 

esperará novas gerações, é preciso que o profissional mé-
dico esteja pronto hoje.

Ainda muito se questiona sobre como ensinar futuros 
médicos a se tornarem líderes, e as propostas são muitas, 
desde programas extracurriculares abertos a profissionais 
formados, até novos currículos para faculdades médicas, 
como sugeriram Lamont e Chapman. Independentemente 
da estratégia adotada, é evidente a necessidade de mudan-
ças na formação médica, uma vez que a maioria dos estu-
dantes de Medicina sente que não possui as características 
para se tornar um líder, e que a faculdade falha em os pre-
parar para o futuro no mercado de trabalho (Berghout et al, 
2018). Alguns autores apontam que uma forma eficaz de 
impulsionar a mudança pode ser o financiamento público 
em cursos de graduação em Medicina e em residências mé-
dicas. Seja com médicos ou com futuros médicos, 5 meto-
dologias são mais comumente usadas em programas de de-
senvolvimento de líderes e devem ser analisadas: mentoria, 
coaching, aprendizado através de ação, criação de relações 
interpessoais e aprendizado experimental (Chen, 2018).

Partindo do pressuposto que uma educação meramente 
teórica não irá abranger todos os requisitos necessários para 
a experiência de um líder, pode-se apontar com mais precisão 
quais as melhores estratégias a serem seguidas. É necessária 
uma reestruturação acadêmica que abarque observação de 
campo, conversas com gestores, discussões de casos, proble-
matização de situações cotidianas e da dinâmica dos serviços 
de saúde, projetos de intervenção produzidos pelos acadêmi-
cos em apoio de profissionais já atuantes, além da elaboração 
de trabalhos científicos com maior análise de campo.

Além disso, é necessário que o acadêmico não mais se 
restrinja nem direcione seu foco especialmente aos serviços 
hospitalares, com a constante e promissora descentralização 
do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. A urgência de 
profissionais médicos como líderes nos espaços de atenção 
básica é gritante. Até porque ainda são nesses espaços onde 
os pacientes têm, em geral, seu primeiro direcionamento em 
saúde, que, ocorrendo de maneira melhor gerida e de quali-
dade, melhoraria toda a gama de serviços em saúde, garan-
tindo melhor educação em saúde (aqui, incluindo-se comu-
nicação e letramento em saúde) e desatolaria os serviços de 
alta competitividade na hierarquização em saúde.

CONCLUSÃO

Acredita-se que a liderança médica pode retomar a au-
tonomia profissional de médicos e trazer satisfação pro-
fissional, em adição a prover melhores resultados para as 
instituições em que estão inseridos de modo geral.

Apesar disso, é notável a necessidade de maior incen-
tivo a profissionais formados e em formação, buscando 
despertar interesse na temática e impulsionar a busca por 
características desejáveis a um líder.

Nada disso se fará eficaz se a temática não for ampla-
mente discutida no meio acadêmico, uma vez que a educa-
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ção prepara os profissionais para o mercado de trabalho, e 
hoje essa se centra meramente em técnicas e conhecimento 
clínico. Para isso, se faz necessária a implementação de pes-
quisas e estudos posteriores para elucidar o tema e definir o 
que constitui a liderança na medicina.
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Neutropenia cíclica de início do adulto com resposta  
a corticoide: Relato de Caso
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RESUMO

Neutropenia Cíclica é uma doença genética rara, com incidência de um a dois casos por milhão de pessoas, caracterizada pelo apareci-
mento cíclico de neutropenia. Visando à raridade da doença, relatamos um caso de uma mulher de 52 anos com histórias de múltiplas 
internações nos últimos anos com quadros de infecções e cinco episódios de contagem absoluta de neutrófilos <100/microL. O 
diagnóstico de Neutropenia Cíclica de Início no Adulto foi inferido, e iniciado tratamento empírico bem-sucedido com corticotera-
pia. Sendo que a literatura é escassa de informações sobre essa patologia, trazemos à discussão a importância do desenvolvimento de 
pesquisas sobre a patologia para o manejo adequado dos pacientes com a doença. 

UNITERMOS: Neutropenia, Cíclica, Corticoide, Autoimune 

ABSTRACT

Cyclic Neutropenia is a rare genetic disease (presenting one to two cases per million people), characterized by the cyclic onset of  neutropenia. Considering the 
disease’s rarity, this paper reports the case of  a 52-year-old woman with multiple hospitalizations over the past few years with pictures of  infections and five 
episodes of  absolute neutrophil count (ANC) <100/microL. Inference of  the Adult Onset Cyclic Neutropenia diagnosis and initiation of  successful empiric 
treatment with corticotherapy. Since there is little information in the literature about this disease, the paper discusses the importance of  developing research on 
the pathology for adequate management of  affected patients.

KEYWORDS: Neutropenia; cyclic; corticosteroids; autoimmune

Adult-onset cyclic neutropenia with corticoid response: case report

| RELATO DE CASO |
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INTRODUCTION

Cyclic neutropenia or cyclic hematopoiesis is a benign, ge-
netic and rare disorder that prevails in young children (1,2). It 
is characterized by the appearance of  14 to 35 days of  neutro-
penia and by varied symptoms, from oral infections, fever and 
malaise, to serious infections that threaten life (3).

Despite the prevalence in children being higher, there is 
a form of  adult-onset cyclic neutropenia whose symptoms 
are similar, however less prevalent (25%) and mostly pres-
ent after the age of  20 (4).

It has been hypothesized that its etiology is autoimmune 
due to the clinical and laboratory response to corticoste-
roids when administered (5). The diagnosis is symptomatic 
and laboratory, in addition to the possible search for an-
tineutrophil antibodies - these are inducers of  peripheral 
neutrophil phagocytosis (6). Its differential diagnosis with 
that of  the childs onset is given by the age of  onset of  
symptoms and morphologically by the high presence of  
large granular lymphocytes (LGL), in contrast to that of  
the childs onset, which has normal LGL.

Aiming at the rarity of  the disease, its symptomato-
logical variety and scarce data in the literature, a case of  a 
52-year-old woman with histories of  multiple hospitaliza-
tions, varied symptoms and laboratory alterations in the 
blood count and leukogram will be reported. 

CASE APRESENTATION

A 52-year-old white woman reports having sought medical 
attention in the emergency, presenting with high fever, weight 
loss, cervical lymphnode enlargement, myalgia and cervical 
pain. A complete blood count (Table I) was requested, which 
showed severe neutropenia, bone marrow biopsy (BMB) was 
performed at the time, and the diagnosis of  hematological 
neoplasms and lymphoproliferative disease was excluded. The 
first presentation took place in January 2016 at another hos-
pital, at which time an episode of  parotid abscess is reported, 
treated by drainage and antibiotic therapy.

The episode was repeated in June 2016, presenting ane-
mia and neutropenia (table II). At the time, research was 
carried out for Paroxysmal Night Hemoglobinuria and a 
new BMB, with both negative investigations.

There was a new hospitalization in January 2017, pre-
senting periamygdalian abscess, anemia, severe neutrope-
nia and lymphopenia (Table III). The patient repeated the 
exams after 9 days, remaining with anemia, but having re-
solved neutropenia and lymphopenia (Table IV) and with 
a new negative BMB for neoplasms. Abscess was treated 
with drainage and antibiotic therapy. At the time, the pa-
tient was referred for specialized outpatient follow-up.

The patient was followed up with complementary in-
vestigations and received empirical treatment with corti-
costeroids (prednisolone 40mg), due to the hypothesis 
of  Behçets disease suggested by the assistant team at that 
time, showing partial response. In May 2018, she was hos-
pitalized for abscess in the face, which was also treated 
with drainage and antibiotic therapy, and in August 2018 
(Table V), the diagnosis of  adult-onset cyclic neutropenia 
(AOCN) was made, without regular cyclicity and respon-
sive to corticosteroid treatment.

Table VI shows the neutrophil values   for each neutro-
penia crisis.  BMBs were performed with immunohisto-

Table I: March, 2016 (03/26/2016) 

Blood Count Reference values Values Found
Red cells 4,60 - 6,00 4,37 millions 

Hemoglobin 12,0 - 18,0 12,3 g/dL 

Hematocrit 36 - 54 37,3 % 

Total Leukocytes 4.500 - 11.000 2230 /mm³ 

Total Neutrophils 1.500 - 7.000 45 /mm³ 

Eosinophils 0 - 700 45 /mm³ 

Basophils 0 - 200 0 /mm³ 

Lymphocytes 1.150 - 4.590 1962 /mm³ 

Monocytes 0 - 1.200 89 /mm³ 

Table II: June, 2016 (06/09/2016) 

Blood count Reference value Values found
Red cells 4,60 - 6,00 3,71 millions

Hemoglobin 12,0 - 18,0 10,6 g/dL 

Hematocrit 36 - 54 32,2 % 

Total Leukocytes 4.500 - 11.000 1680 /mm³ 

Total Neutrophils 1.500 - 7.000 1178 /mm³ 

Eosinophils 0 - 700 34 /mm³ 

Basophils 0 - 200 0 /mm³ 

Lymphocytes 1.150 - 4.590 1361 /mm³ 

Monocytes 0 - 1.200 168 /mm³ 

Table III: January, 2017 (01/10/2017)

 Blood count Reference values Values Found 
Red cells 4,60 - 6,00 4 millions

Hemoglobin 12,0 - 18,0 11,9 g/dL 

Hematocrit 36 - 54 36,6 % 

Total Leukocytes 4.500 - 11.000 900 /mm³ 

Total Neutrophils 1.500 - 7.000 72 /mm³ 

Eosinophils 0 - 700  0 /mm³ 

Basophils 0 - 200 9 /mm³ 

Lymphocytes 1.150 - 4.590 414 /mm³ 

Monocytes 0 - 1.200 333 /mm³ 
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chemistry, excluding the hypothesis of  leukemia of  giant 
granular lymphocytes. Imaging examinations were per-
formed, such as abdominal ultrasound and chest tomogra-
phy, serologies such as VDRL, anti-HIV, anti-HCV, HBsAg 
and anti-HTLV, auto antibodies such as FAN, rheumatoid 
factor, anti-SSA, anti-SSB, anti-DNA and direct Coombs, 
tests endoscopic procedures such as upper gastrointestinal 
endoscopy and colonoscopy, without changes that justify 
the condition. Infectious and rheumatological diagnoses, 
especially lupus, Sjogrens syndrome, paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria and Behçets disease, were also excluded.

The patients previous morbid history includes systemic 
arterial hypertension, subclinical hypothyroidism, dyslipid-
emia, depressed mood disorder, ex-smoker and ex-alcohol-
ic. The medications currently in use are prednisone 20mg, 
omeprazole, fluoxetine, olanzapine, levothyroxine, hydro-
chlorothiazide, enalapril, calcium carbonate and vitamin D.

During attempts to reduce the medication, the patient 
had recurrences of  the condition. The patient remains in 
follow-up with the rheumatologists and is using 20mg of  
prednisolone, under study for new therapeutic attempts.

DISCUSSION WITH  
LITERATURE REVIEW

Cyclic neutropenia is a rare hematological disorder, 
with a frequency of  1: 1,000,000 in the general popula-
tion (2). Most of  the time it is attributed to an autosomal 
dominant mutation in the elastase gene (ELANE) (7,8). Its 
pathogenesis is associated with a periodic variation in the 
production of  neutrophils by the bone marrow: absence 
of  post-mitotic neutrophil cells, but with the presence of  
neutrophil precursors, is characteristic of  bone marrow as-
pirate performed during periods of  neutropenia (3).

In relation to adult-onset cyclic neutropenia, there are few 
cases reported in the literature, and of  these cases, only in 
2018 was the first case of  autoimmune neutropenia with cy-
clic, primary and adult-onset characteristics (6). Despite hav-
ing similar symptoms at any age, neutropenias beginning in 
childhood and beginning in adulthood differ due to the pres-
ence of  LGL in peripheral blood flow cytometry, since only 
in cases of  adult onset there was the presence of  LGL. There-
fore, it is suggested to differentiate both pathologies based on 
the counting of  these lymphocytes (4,9).

This adult-onset cyclic neutropenia, which has a lower 
prevalence in most cases, is secondary, and may have a eti-
ology from collagen vascular disease, infection, hematolog-
ical and non-hematological malignancies and exposure to 
drugs, in addition to diabetes insipidus (10). Through the 
report, it is inferred that the patient has a cyclic neutrope-
nia beginning in adults, of  the primary type, since she does 
not have any of  the aforementioned possible etiologies.

The clinical presentation of  this condition is varied, 
and, in the cases described in the literature, it is common 
for patients to present fever, myalgia, various infections, 
with temporal characteristics of  cyclicality, which result in 
numerous hospitalizations every few months (4,8,11,13). 
In addition to the most common symptoms found, the 
patient will have absolute neutropenia on laboratory tests. 
Symptoms are usually more severe in children than in 
adults. Sinusitis, otitis media, dental abscesses, pneumonia, 
bronchitis, diarrhea and anal ulcers can also occur (9). Our 
patient had documented head and neck infections in 3 hos-
pitalizations. This can be explained by the fact that patients 
with autoimmune neutropenia generally have a preserved 
reserve of  myeloid precursors in the bone marrow. This 

Table IV: January, 2017 (01/19/2017) 

Blood count Reference values Values found
Red cells 4,60 - 6,00 3,6 milions

Hemoglobin 12,0 - 18,0 10,3 g/dL 

Hematocrit 36 - 54 31,2 % 

Total Leukocytes 4.500 - 11.000 3190 /mm³ 

Total Neutrophils 1.500 - 7.000 1659 /mm³ 

Eosinophils 0 - 700 0 /mm³ 

Basophils 0 - 200 0 /mm³ 

Lymphocytes 1.150 - 4.590 1308 /mm³ 

Monocytes 0 - 1.200 223 /mm³ 

Tabela V: August, 2018(08/16/2018)

Blood count Reference values Values found
Red cells 4,60 - 6,00 4,28 milions

Hemoglobin 12,0 - 18,0 11,9 g/dL 

Hematocrit 36 - 54 36,6 % 

Total Leukocytes 4.500 - 11.000 1420 /mm³ 

Total Neutrophils 1.500 - 7.000 511 /mm³ 

Eosinophils 0 - 700 0 /mm³ 

Basophils 0 - 200 0 /mm³ 

Lymphocytes 1.150 - 4.590 809 /mm³ 

Monocytes 0 - 1.200 99 /mm³ 

Month and year  
of the crisis 

Total neutrophils
Reference value (1.500 - 7.000 /mm³)

March  2016 45 /mm³ 

June 2016 1178 /mm³ 

January 2017 72 /mm³

May 2018 1654 /mm³ 

August 2018 511 /mm³ 

Table VI: Total neutrophils values in each crisis.
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means that, when necessary, the innate immune system is 
activated and responds when there is an infection site (14).

In 2018, it was described the first case of  cyclic char-
acteristic with autoimmune neutropenia, primary and adult 
onset (6). In this case, the 70 year old patient had thrombo-
cytopenia and cyclic neutropenia. There were no diseases 
or other factors related to onset. The patient had a medical 
history with petechiae in the lower limbs, fever and skin 
ulcers. Autoimmune characteristic was confirmed, after 
extensive investigation, the presence of  anti-neutrophil 
antibodies for the symptomatic crises, and the marrow bi-
opsy with low numbers of  mature neutrophils, although 
not reduced number of  myeloid progenitors in addition to 
having responded to treatment with steroids.

The first pharmacological therapeutic choice for patients 
with cyclic neutropenia is the use of  corticosteroids, mainly 
due to the fact that the increase in LGL results in a good 
response to this treatment. Usually, prescription of  predni-
sone in variable doses or of  the human recombinant G-CSF 
is required. Adult-onset cyclic neutropenias with a positive 
response to corticoesteroids have already been described 
(4,5,11). In all cases, patients had improvement in symptoms 
and increased neutrophil count after high-dose therapy. This 
fact indicates one of  the therapeutic options for adult-onset 
cyclic neutropenia and may suggest the existence of  autoim-
mune pathophysiology in these cases. However, patients do 
not always respond satisfactorily to the first line of  treat-
ment, with therapeutic failure, or, in some cases, they cannot 
use corticosteroids for contraindications.

As a third therapeutic option, reported cases of  adult-
onset cyclic neutropenias that responded satisfactorily to 
cyclosporine when steroid use was not possible or had 
failed (12,13). Another possibly effective therapy, in stud-
ies, is bone marrow transplantation, which results in the 
definitive cure of  the disease, but it has not yet been used 
in human cyclic neutropenia, only proven in animals (15).

In our case, the use of  prednisone in low doses had 
beneficial effects on the patient, decreasing the frequency 
of  neutropenias and improving the treatment satisfaction.

FINAL COMMENTS

We report a case of  a 52-year-old patient with a history 
of  recurrent hospitalizations for immunological impair-
ments and infections. After being admitted to the Rheu-
matology outpatient clinic, the differential diagnoses that 
could be investigated by the public system were excluded. 

Empirical treatment was started with corticosteroids that 
satisfactorily attenuated the cases cyclicality.

Currently, there is only one report of  autoimune neu-
tropenia with cyclic, primary and adult-onset characteris-
tics, which seems to be the same diagnosis as in the pre-
sente case. Therefore, the development of  specific and 
acessible diagnostics methods is urgent.
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Pileflebite secundária à diverticulite aguda em paciente cirrótico
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Aline Caldart Tregnago5, Rafaelle Galiotto Furlan6, Raul Ângelo Balbinot7

Silvana Sartori Balbinot8, Jonathan Soldera9

RESUMO

Pileflebite é a trombose supurativa da veia porta causada por agentes infecciosos. É uma complicação de sepse intra-abdominal que, 
apesar de incomum, tem índices de mortalidade que podem chegar até 50%. Ocorre principalmente após diverticulite, pancreatite e 
apendicite perfurada. O quadro clínico é inespecífico, o que pode levar a um diagnóstico tardio. Neste artigo, relata-se o caso de um 
paciente cirrótico com pileflebite secundária à diverticulite aguda perfurada, tratada com antibioticoterapia e anticoagulação, compli-
cando, posteriormente, com colecistite aguda rota. Deve-se enfatizar a importância do diagnóstico precoce das infecções abdominais 
para prevenir esta complicação e, caso ocorra, obter maior sucesso terapêutico e evitar uma evolução desfavorável.

UNITERMOS: Veia porta, Diverticulite, Colecistite, Cirrose Hepática

ABSTRACT

Pylephlebitis is the suppurative thrombosis of  the portal vein caused by infectious agents. It is a complication of  intra-abdominal sepsis that, although uncom-
mon, has mortality rates as high as 50%. It occurs mainly after diverticulitis, pancreatitis, and perforated appendicitis. The clinical picture is nonspecific, which 
can lead to a late diagnosis. This article reports the case of  a cirrhotic patient with pylephlebitis due to acute perforated diverticulitis. The subject was treated 
with antibiotic therapy and anticoagulation, later complicating with acute ruptured cholecystitis. The importance of  early diagnosis of  abdominal infections 
should be emphasized to prevent this complication and, if  it occurs, to achieve higher therapeutic success and avoid an unfavorable evolution.

KEYWORDS: Portal vein; diverticulitis; cholecystitis; liver cirrhosis

Pylephlebitis due to acute diverticulitis in a cirrhotic patient
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INTRODUÇÃO

A pileflebite consiste em uma trombose infectada e 
supurativa da veia porta, que pode levar a um quadro de 
sepse intra-abdominal (1). É uma condição rara, porém 
com alta morbidade e mortalidade. Ocorre principalmente 
após diverticulite ou apendicite (2). Infecções por contigui-
dade, tais como colangite, colecistite aguda rota, coledoco-
litíase, pancreatite e doença inflamatória intestinal também 
podem estar associadas a tal complicação (2,3). A bactere-
mia associada ao quadro geralmente é polimicrobiana, com 
maior destaque para Bacteroides fragilis e Escherichia coli, po-
dendo ser isolados fungos em cultura também (1).

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 66 anos, etilista, tabagis-
ta, portador de espondilite anquilosante, foi admitido no 
Pronto Socorro do Hospital Geral de Caxias do Sul apre-
sentando quadro de dor abdominal difusa iniciada há uma 
semana, associada à hematoquezia, febre e icterícia. Ao 
exame físico, apresentava abdome hipertimpânico, pouco 
depressível, com dor difusa à palpação. Exames labora-
toriais evidenciavam leucocitose com desvio à esquerda 
(25.540 mil leucócitos com 6% de bastões), bilirrubinas 
totais elevadas (7,2 mg/dL) às custas de direta (7,1 mg/
dL), com elevação de enzimas canaliculares (FA 471 U/L e 
GGT 155 U/L) e transaminases hepáticas (TGO 77 U/L e 
TGP 43 U/L). Foi realizada endoscopia digestiva alta para 
investigação de hemorragia, a qual evidenciou úlcera duo-
denal em cicatrização, gastrite endoscópica enantematosa 
de fundo e corpo e erosiva elevada moderada de antro.

Devido à persistência do quadro de dor abdominal, diar-
reia e febre, foi solicitada tomografia de abdome, a qual iden-
tificou fígado irregular, heterogêneo e reduzido de tamanho, 
múltiplos divertículos no cólon, espessamento parietal e 
adensamento da gordura perivesical, além de pequena cole-
ção com conteúdo líquido e gasoso – diverticulite aguda em 
sigmoide com perfuração bloqueada. Na veia porta, foram 
identificados trombos com focos gasosos de permeio, es-
tendendo-se à transição portoesplênica e à veia mesentérica 
inferior (Figura 1). Diante dos achados, foi atribuído o diag-
nóstico de diverticulite aguda perfurada complicada com 
pileflebite. Foram realizadas hemoculturas para diagnóstico 
etiológico do trombo séptico, as quais demonstraram cresci-
mento de Escherichia coli e Candida sp não albicans.

Foi instituída terapia com ciprofloxacino, metronidazol e 
anidulafungina por 4 semanas após negativação de culturas. 
Em virtude da persistência da febre, foi associada anticoagu-
lação com enoxaparina plena durante a internação com con-
versão para varfarina na alta. Apresentou evolução favorável, 
não necessitando de intervenção cirúrgica, estável clínica e he-
modinamicamente. Previamente à alta hospitalar, foi realizada 
nova tomografia, que constatou recanalização parcial da veia 
mesentérica superior, persistindo com pequeno aumento de 

calibre e espessamento parietal irregular, associada à redução 
de processo inflamatório de divertículos em sigmoide.

Após 30 dias da alta hospitalar, paciente retornou ao 
pronto atendimento referindo novo quadro de dor abdo-
minal difusa com sinais de peritonismo, principalmente em 
hipocôndrio direito, e hematoquezia, sendo submetido à 
nova investigação diagnóstica. Exames laboratoriais evi-
denciaram RNI fora do alvo (6,0) e tomografia com evi-
dência de colecistite aguda litiásica rota (Figura 2).

Figura 1 - Tomografia computadorizada de abdome com contraste em 
fase portal, mostrando trombo portal.

Figura 2 - Tomografia de abdome com contraste, corte axial, 
mostrando vesicular biliar de paredes difusamente espessadas e 
irregulares, com descontinuidade do fundo vesicular com coleção de 
paredes espessadas.
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 Submetido à videocolecistectomia, onde foi encontra-
do abscesso subfrênico, sendo drenado e procedidas co-
lecistectomia e biópsia hepática. Anatomopatológico da 
biópsia hepática (Figura 3) revelou arquitetura parenqui-
matosa predominantemente nodular, secundária à fibrose 
grau IV, associada à proliferação ductular e colestase, com-
patíveis com cirrose hepática. Presença de esteatose ma-
crogoticular em 5% da amostra e siderose grau 3, predo-
minantemente periportal. A vesícula biliar media 4,5 x 2,5 
cm, sendo observado espessamento fibroso na parede da 
região fúndica. Presença de importante processo inflama-
tório agudo e necrose, compatíveis com colecistite aguda. 
Paciente evoliu bem e recebeu alta em boas condições e 
assintomático, com plano de manter anticoagulação por 6 
meses e ser submetido à colonoscopia diagnóstica eletiva.

DISCUSSÃO

A pileflebite é a condição de trombose séptica da veia 
porta, sendo uma complicação rara de infecções intra-
-abdominais. Apresenta morbidade e mortalidade signifi-
cantes, podendo levar à sepse. Pode decorrer de qualquer 
infecção em curso presente na área drenada pelo sistema 
porta, sendo mais comum a proveniência de diverticulite 
ou apendicite. Geralmente, decorre de um processo infec-
cioso polimicrobiano, mais frequentemente por Bacteroides 
fragilis e Escherichia coli (4-7).

A sintomatologia depende do grau de trombose presen-
te. Alguns pacientes podem ser assintomáticos, enquanto 
outros podem apresentar sintomas discretos relacionados ao 
sítio-base de infecção ou até evoluir com choque séptico ou 
falência hepática (6). Os sintomas mais comuns são febre e 
dor abdominal (5). Outros, como náusea, vômitos, icterícia e 
hepatomegalia, são manifestações mais raras (4,8,9). As com-
plicações mais frequentes que podem ocorrer são abscesso 
hepático, colangite e isquemia intestinal (4,8,10). Hiperten-
são portal pode ser uma complicação tardia (11). 

Devido à inespecificidade dos sintomas, o diagnóstico 
muitas vezes é tardio. Laboratorialmente, são frequentes a 
leucocitose e o aumento de enzimas hepáticas (8,12). As 
bilirrubinas não comumente estão elevadas, salvo quando 

há colangite associada (6,8,9). A hemocultura pode ou não 
apresentar alteração (4,13).

 Para que o diagnóstico seja estabelecido, é necessária 
evidência de quadro infeccioso abdominal, concomitan-
temente com identificação de trombose da veia porta em 
exame de imagem e de vasos subjacentes à área de infecção 
(4,14). Os exames complementares mais utilizados são a 
ultrassonografia e a tomografia computadorizada (TC). A 
TC é o exame mais utilizado pela sua capacidade de eviden-
ciar os sítios infecciosos e as possíveis complicações, além 
de não ser operador-dependente (11,12).

O principal objetivo do tratamento é o controle do 
processo infeccioso, e não as possíveis complicações de-
correntes da trombose. Por isso, assim que é feito o diag-
nóstico, o tratamento deve ser iniciado imediatamente com 
antibioticoterapia em largo espectro, variando conforme o 
protocolo individual de cada hospital. Tal deve ter a dura-
ção de 4 a 6 semanas, sendo até as três primeiras semanas 
com antibiótico administrado via endovenosa, até que seja 
notada melhora clínica, e o restante via oral (4).

Intervenção cirúrgica é reservada para os casos não res-
ponsivos ao tratamento clínico, ressecção do processo in-
feccioso, e drenagem de abscessos (15). O uso de anticoa-
gulantes é controverso, e não há testes clínicos suficientes 
que provem sua eficácia; entretanto, deve ser usado em casos 
selecionados como progressão da trombose, febre e bactere-
mia recorrentes, apesar do uso de antibióticos (4,6,16).

CONCLUSÃO

A pileflebite é uma hipótese diagnóstica que deve ser 
levantada em pacientes com infecção intra-abdominal 
grave. O atraso no diagnóstico e no tratamento é comum 
nessa patologia, e isso pode complicar o quadro levan-
do a óbito, apesar do uso de técnicas de diagnóstico por 
imagem para elucidação do caso. Dessa forma, é preciso 
enfatizar a necessidade de suspeição e reconhecimento 
precoce de tal complicação para dar início à antibioticote-
rapia e anticoagulação concomitante, se necessário, para 
controle da infecção abdominal e redução da mortalidade 
associada ao quadro.

Figura 3 - Biópsia hepática. A: Arquitetura nodular associada à proliferação ductular e colestase (HE, 100x); B: Presença de fibrose grau IV (Picro 
Sirius, 200x); C: Siderose grau 3, com distribuição predominantemente periportal (Perls, 400x).



573

PILEFLEBITE SECUNDÁRIA À DIVERTICULITE AGUDA EM PACIENTE CIRRÓTICO   Zambenedetti et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 570-573, abr.-jun. 2022

REFERÊNCIAS
 1. Guimarães RA, Sueth DM, Barros MGCRM, Vieira, MA; Quei-

roz, JM; Rambaldi, SFS; Ravani, JPR. Pileflebite mesentérica se-
cundária à diverticulite. GED Gastroenterol Endosc Dig. 29(3), 
jul.-set. 2010. ilus.

 2. Singh P, Yadav N, Visvalingam V,  Indaram A, Bank S. Pylephlebi-
tis-diagnosis and management. The American Journal of  Gastroen-
terology. 2001;96(4):1312-1313.

 3. Lee BK, Ryu HH. A case of  pylephlebitis secondary to cecal diver-
ticulitis. The Journal of  emergency medicine. 2012;42(4):e81-5. 

 4. Plemmons RM, Dooley DP, Longfield RN. Septic thrombophlebitis 
of  the portal vein (pylephlebitis): diagnosis and management in the 
modern era. Clin Infect Dis 1995; 21:1114.

 5. Baril N, Wren S, Radin R, Ralls P, Stain S. The role of  anticoagula-
tion in pylephlebitis. Am J Surg 1996; 172:449.

 6. Duffy FJ Jr, Millan MT, Schoetz DJ Jr, Larsen CR. Suppurative pyle-
phlebitis and pylethrombosis: the role of  anticoagulation. Am Surg 
1995; 61:1041.

 7. Kasper DL, Sahani D, Misdraji J. Case records of  the Massachusetts 
General Hospital. Case 25-2005. A 40-year-old man with prolonged 
fever and weight loss. N Engl J Med. 2005;353:713.

 8. Saxena R, Adolph M, Ziegler JR, Murphy W, Rutecki GW. Pylephle-
bitis: a case report and review of  outcome in the antibiotic era. Am 
J Gastroenterol 1996; 91:1251.

 9. Sakamoto H, Suga M, Ozeki I, Kobayashi T, Sugaya T, Sasaki Y, 
Azuma N, Itoh F, Sakamoto S, Yachi A, Imai K. Subcapsular hema-
toma of  the liver and pylethrombosis in the setting of  cholestatic 
liver injury. J Gastroenterol 1996; 31:880.

 10. Kanellopoulou T, Alexopoulou A, Theodossiades G, Koskinas J, 
Archimandritis AJ. Pylephlebitis: An overview of  non-cirrhotic ca-

ses and factors related to outcome. Scand J Infect Dis. 2010;42:804.
 11. Souza JF, Delgado AA, Perez LVQ, Arvellos AN, Paula MC. Pi-

leflebite: relato de caso. GED Gastroenterol Endosc Dig. 2017; 
36(2): 65-67.

 12. Balthazar EJ, Gollapudi P. Septic thrombophlebitis of  the me-
senteric and portal veins: CT imaging. J Comput Assist Tomogr. 
2000;24:755-60.

 13. Pelsang RE, Johlin F, Dhadha R, Bogdanowicz M, Schweiger GD. 
Management of  suppurative pylephlebitis by percutaneous draina-
ge: Placing a drainage catheter into the portal vein. Am J Gastroen-
terol. 2001;96:3192.

 14. Dean JW, Trerotola SO, Harris VJ, Snidow JJ, Hawes D. Percuta-
neous management of  suppurative pylephlebitis. J Vasc Interv Ra-
diol 1995; 6:585.

 15. Queiroz, RM, Sampaio FDC, Marques PE, Ferez MA, Febronio 
EM. Pylephlebitis and septic thrombosis of  the inferior mesenteric 
vein secondary to diverticulitis. Radiol Bras vol.51 no.5 São Paulo 
Sept./Oct. 2018

 16. Sherigar R, Amir KA, Bobba RK, Arsura EL, Srinivas N. Abdomi-
nal pain secondary to pylephlebitis: an uncommon disease of  the 
portal venous system, treated with local thrombolytic therapy. Dig 
Dis Sci 2005; 50:983.

 Endereço para correspondência
Jonathan Soldera
Av. Vereador Mário Pezzi, 699/601
95084-180 – Caxias do Sul/RS – Brasil
 (54) 3039-3165
 jonathansoldera@gmail.com
Recebido: 3/6/2020 – Aprovado: 26/7/2020 



574 Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 574-576, abr.-jun. 2022

1 Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF), gsl_lazza@yahoo.com.br
2 Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF)
3 Médico Especialista em Cirurgia Geral pelo Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)
4 Médico Especialista em Cirurgia Geral pelo Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)
5 Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF)
6 Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF), Doutor em Medicina Área Cirúrgica pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS)
7 Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF), Doutor em Ciências em Gastroenterologia e Hepatologia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
8 Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF), Doutor em Medicina (Cirurgia do Aparelho Digestivo) pela 

Universidade de São Paulo (USP)

Tuberculose Miliar Abdominal – Relato de Caso

Glória Sulczinski Lazzaretti1, Carla Regina Festa2, Nilson Marquardt Filho3, 
Vinicius Ferrari Hennig4, Maiara Christine Macagnan5, Daniel Navarini6

Rubens Rodriguez7, Paulo Roberto Reichert8 

RESUMO

A infecção pelo Mycobacterium tuberculosis causa tuberculose pulmonar e extrapulmonar, e os sinais e sintomas são dependentes do 
órgão acometido e, na maioria dos casos, também são sistêmicos e constitucionais. Os diagnósticos diferenciais também diferem con-
forme o sítio, mas a malignidade deve sempre ser suspeitada. A confirmação diagnóstica ocorre por análise histológica ou crescimento 
do bacilo em cultura. O tratamento é farmacológico com ótimos índices de cura.

UNITERMOS: Tuberculose, Tuberculose miliar, Tuberculose abdominal, Tuberculose peritoneal, M. tuberculosis

ABSTRACT

Infection with Mycobacterium tuberculosis causes pulmonary and extrapulmonary tuberculosis. The signs and symptoms depend on the affected organ and, 
in most cases, are systemic and constitutional. The differential diagnoses also differ depending on the site, but malignancy should always be suspected. The 
diagnosis confirmation is through histological analysis or growth of  the bacillus in culture. The treatment is pharmacological with excellent cure rates.

KEYWORDS: Tuberculosis; miliary tuberculosis; abdominal tuberculosis; peritoneal tuberculosis; M. tuberculosis.

Miliary abdominal tuberculosis - case report

| RELATO DE CASO |
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INTRODUÇÃO

A Tuberculose (TB) miliar, causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis, é uma forma rara de TB, exibe quadro clínico 
inespecífi co, o que atrapalha o diagnóstico e atrasa o trata-
mento. O peritônio é o sexto local mais acometido pela TB 
extrapulmonar, e seu principal diagnóstico diferencial é a 
carcinomatose peritoneal (4). O tratamento farmacológico 
para tuberculose é curativo, fácil de ser instituído e com 
taxa de 74,6% de sucesso (7), por isso deve ser considerada 
e investigada mesmo em quadros inespecífi cos.

RELATO DE CASO

Masculino, 39 anos. Iniciou com distensão abdominal 
há 50 dias, pirose e regurgitação, acompanhados por ina-
petência, adinamia, constipação, acolia, colúria e icterícia 
fl utuante, sendo encaminhado ao hospital terciário. Ao 
exame físico: abdome distendido, dor à palpação super-
fi cial difusa, sem sinais de peritonismo, sinal de piparote 
positivo. Exames laboratoriais normais. A ecografi a de-
monstrou: fígado com nódulo ecogênico de 4,2x2,9cm, 
sugestivo de hemangioma, e ascite. A tomografi a com-
putadorizada demonstrou: fígado com nódulo hipodenso 
em lobo direito, com realce centrípeto de 4,2x2,0cm. Foi 
submetido à paracentese de alívio, com análise de rotina 
do líquido ascítico: aspecto sanguinolento e aumento de 
células monomorfonucleares. Suspeitou-se de tuberculose, 
carcinomatose ou pseudomixoma. Paciente foi submetido 
à videolaparoscopia com biópsia peritoneal e da lesão he-
pática. Confi rmação pela patologia de tuberculose miliar. 
Notifi cou-se ao Sistema de Informação de Agravos de No-
tifi cação, iniciou-se tratamento com Rifampicina, Isonia-
zida, Pirazinamida e Etambutol e orientou-se ao paciente 
procurar a Secretaria da Saúde local para continuidade do 
tratamento. Na alta, paciente com abdome depressível, fl á-
cido, indolor à palpação e sem sinais de defesa. Paciente 
segue em acompanhamento, está assintomático e retornou 
às atividades de vida diária. 

DISCUSSÃO

A Tuberculose Miliar é uma entidade rara, responsável 
por 1-2% dos casos de TB e por aproximadamente 8% 
de todas as formas extrapulmonares da doença em indiví-
duos imunossuprimidos (4). Caracterizada pela dissemina-
ção linfo-hematogênica do bacilo M. tuberculosis de um foco 
pulmonar ou extrapulmonar, com a embolização de vasos 
em diversos sítios e órgãos, o que confere o padrão miliar 
radiológico que dá nome a essa forma de tuberculose (4). 
Os órgãos mais acometidos são os que apresentam maior 
fl uxo sanguíneo, como o fígado (4).

Tuberculose em foco peritoneal apresenta um diagnósti-
co desafi ador, por se manifestar insidiosamente, com quadro 
clínico pouco específi co e pela escassez de testes diagnósti-

cos (1). O peritônio é o sexto sítio mais comum de TB extra-
pulmonar, responsável por 4,9% dos casos (1). Acredita-se 
que o M. tuberculosis alcance esse sítio por via hematogênica, 
através do sistema linfático, por ingesta de bacilos ou por 
invasão local pela reativação de foco adjacente (1,2,6).

Os fatores de risco amplamente associados à TB pul-
monar são os mesmos para TB peritoneal e miliar, sendo 
a infecção por HIV o principal deles (1,6). Outros fatores 
estão ligados ao desenvolvimento de TB abdominal, como 
doenças hepáticas (2), malignidade, diálise peritoneal (1).

As manifestações clínicas de TB miliar são inespecífi cas, 
o paciente pode apresentar febre com duração de semanas, 
perda de peso, anorexia e tosse crônica (4), enquanto o qua-
dro abdominal é caracterizado pela dor, distensão abdominal 
e ascite (1-3.5). O quadro clínico relatado caracteriza-se so-
mente por sintomas abdominais, apresentando poucos sin-

Figura 1 - Videolaparoscopia com biópsia peritoneal e da lesão 
hepática.

Figura 2 - Visualização direta do bacilo de Koch à microscopia.
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tomas sistêmicos (1,2), o que vai contra a suspeita diagnósti-
ca de tuberculose miliar e faz desconfiar de outras doenças, 
como malignidade hepática, carcinomatose peritoneal (1), 
carcinoma de ovário, hipertensão portal complicada (2), que 
são os principais diagnósticos diferenciais.

O diagnóstico clínico é incerto, por isso outros méto-
dos de investigação devem ser utilizados (3), a avaliação 
laboratorial e de imagem apresenta achados inespecíficos 
(3,6). A análise do líquido ascítico pode excluir diagnósticos 
diferenciais e levantar a suspeita de TB, já que demonstra 
predomínio de linfócitos em 68% dos casos; contudo, em 
somente 16 a 58% a cultura do líquido ascítico é positiva 
(1). O método diagnóstico padrão-ouro é a biópsia perito-
neal sob visualização direta (1). A avaliação histopatológica 
do tecido revela presença de granuloma em 70 a 100% dos 
pacientes (1,3), aliado à cultura do material que tem sen-
sibilidade de 38 a 92% (2). A histopatologia do material 
no caso relatado mostra a presença de TB miliar em foco 
peritoneal e hepático. O padrão histopatológico do caso 
consiste em granulomas, semelhantes entre si, exsudativos, 
com foco caseoso invadindo o vaso sanguíneo e, frequen-
temente, revelam bacilos álcool-ácido resistentes (4).

O tratamento da tuberculose extrapulmonar é farmaco-
lógico e segue o esquema básico para adultos e adolescen-
tes, composto por Rifampicina, Isoniaziada, Pirazinamida 
e Etambutol durante 2 meses, seguido por 4 meses em uso 
dos dois primeiros (7).

CONCLUSÃO

O quadro clínico inespecífico e insidioso da tubercu-
lose miliar dificulta o diagnóstico. O caso apresentado de-
monstra o padrão miliar em foco abdominal com escassos 

sintomas sistêmicos, situação incomum no padrão de TB 
miliar. Além disso, o paciente em questão não apresentava 
fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento des-
sa forma mais grave da doença e fortemente associada à 
imunossupressão. Por isso a importância deste relato, pois 
mostra que a tuberculose deve sempre estar entre as hipó-
teses diagnósticas.
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Pseudomixoma Peritoneal – Um Relato de Caso

Ricardo Silva Poroski1, Raquel Aguirra de Moraes2, Sofia Makishi Schlenker3

Sofia Inez Munhoz4, Izabele Maria Geri5, Karoline Dal Bosco6

RESUMO

O pseudomixoma peritoneal é uma doença tumoral rara, originária nas glândulas produtoras de muco no peritônio. É caracterizada 
pela presença de mucina e por uma ascite coloidal, sendo que seu desenvolvimento geralmente está associado à ruptura de tumores 
mucinosos apendiceais e ovarianos. Apresenta-se o caso de uma paciente do sexo feminino, de 63 anos, com quadro de dor e distensão 
abdominal. Neste trabalho, temos como objetivo relatar um caso de pseudomixoma peritoneal associado a adenocarcinoma mucinoso 
de apêndice de difícil diagnóstico e tratamento devido a sinais e sintomas inespecíficos, persistência da neoplasia mucinosa infiltrante 
e aos diversos efeitos colaterais da terapêutica empregada.

UNITERMOS: Pseudomixoma peritoneal, Oncologia, Adenocarcinoma

ABSTRACT

Pseudomyxoma Peritonei (PMP) is a rare tumor disease originating in the mucus-producing glands of  the peritoneum. It is characterized by the presence of  
mucin and colloidal ascites, and its development is usually associated with the rupture of  appendiceal and ovarian mucinous tumors. We present the case of  
a 63-year-old female patient with abdominal pain and distension. In this paper, we aim to report a case of  PMP associated with mucinous adenocarcinoma 
of  the appendix that is difficult to diagnose and treat due to nonspecific signs and symptoms, the persistence of  the infiltrating mucinous neoplasm, and the 
various side effects of  the therapy employed.

KEYWORDS: Pseudomyxoma peritonei; medical oncology; adenocarcinoma

Pseudomyxoma peritonei:  a case report

| RELATO DE CASO |
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INTRODUÇÃO

O pseudomixoma peritoneal é um tipo raro de câncer ori-
ginário nas glândulas produtoras de muco no peritônio, cujo 
marco clínico é a produção abundante de mucina e a ascite co-
loidal, muitas vezes associada à tumoração mucinosa primária 
de apêndice (1). É uma doença progressiva com incidência de 
1 a cada 1.000.000 pacientes e que ocorre mais frequentemen-
te em mulheres (75%) com idade média de diagnóstico de 58 
anos (2). O presente relato apresenta um caso de difícil diag-
nóstico inicial, cujo tratamento associou ressecções de múlti-
plas vísceras com reconstruções e quimioterapia.

RELATO DE CASO

Paciente de 63 anos, do sexo feminino, tabagista, porta-
dora de hipertensão arterial sistêmica, em uso de enalapril, 
omeprazol e amitriptilina com dor e distensão abdominal 
evoluindo há 10 meses, e abdome globoso e flácido, sem 
massas visíveis ou palpáveis e sem resistência. Em colo-
noscopia realizada 2 anos antes, foram encontrados pseu-
dodivertículos colônicos em grande quantidade, nos cólons 
ascendente, transverso, descendente e sigmoide. A ultrasso-
nografia e a tomografia computadorizada da paciente evi-
denciaram massa sólida em fossa ilíaca direita e hipogástrio, 
e pequena quantidade de líquido livre em fundo de saco pos-
terior. Sua história familiar revelou pai com tumor bucal, e a 
história mórbida pregressa inclui cirurgia abdominal.

O diagnóstico foi feito ao final de 2012, através de lapa-
rotomia exploradora, acompanhada de apendicectomia e 
omentectomia. A análise anatomopatológica evidenciou 
apêndice cecal com adenoma tubular mucossecretor asso-
ciado à mucocele rota e, em omento e implantes em pe-
ritônio, tecido fibroadiposo com inflamação crônica xan-
togranulomatosa do tipo corpo estranho, entremeada por 
material mucoide, compatível com pseudomixoma perito-
neal de apêndice.

No início de 2013, a paciente foi submetida à hemi-
colectomia direita, retossigmoidectomia, colecistectomia, 
peritoniectomia e colostomia, associadas à quimioterapia 
hipertérmica intraperitoneal (HIPEC) com mitomicina C 
e regime de quimioterapia adjuvante FOLFOX (associação 
de 5-fluorouracil, leucovorina e oxaliplatina).

Em 2014, passou por cirurgia para second look e deco-
lostomia, com achado intraoperatório de pequenas áreas 
de carcinomatose em jejuno alto, e implantes em peritônio, 
parede abdominal e mesentério. Foi realizada enterectomia 
segmentar, e o resultado anatomopatológico dos implantes 
foi persistência da neoplasia mucinosa de baixa grau, infil-
trante em tecido adiposo, sendo que o índice de carcinoma-
tose peritoneal era 23. A paciente foi, então, submetida à qui-
mioterapia até a metade de 2015, com duração de 10 meses.

Em 2017, a paciente apresentou piora do estado geral 
e dor abdominal difusa, que só aliviava com codeína, e a 
PET-CT mostrou discreto metabolismo periférico em es-

trutura expansiva na região paracólica do flanco esquerdo. 
Foi, assim, submetida, primeiramente, à drenagem cirúrgi-
ca de abscesso paracolostômico e, mais tarde, à ressecção 
e ressutura da colostomia. Infiltração serosa intestinal por 
adenocarcinoma mucinoso foi o diagnóstico anatomopa-

Figura 2 - Paciente na sala de cirurgia. Marcação curvilínea em preto 
desenhada na pele da paciente delimita a área incisional, e o círculo 
vermelho indica o local de ressutura de colostomia. 
Fonte: Autor. 

Figura 1 - Peça cirúrgica retirada da paciente. À esquerda do bisturi: 
cólon transverso; à direita do bisturi: baço e cólon descendente. 
Fonte: Autor. 
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tológico do coto ressecado, caracterizando tumor de boca 
de colostomia, de forma que a paciente retornou à quimio-
terapia, optando, em 2018, pela sua parada devido aos efei-
tos colaterais do tratamento, como mialgia, náusea e êmese.

Em 2019, a paciente retornou com diarreia pastosa, 
abdome globoso e flácido, e tomografia computadorizada 
revelando lesões expansivas junto ao estômago e pâncreas. 
Fizeram-se necessárias esplenectomia e hemicolectomia 
dos cólons transverso e esquerdo, além de novas ressec-
ção e ressutura da colostomia, mas, devido a complicações 
pós-operatórios, a paciente desenvolveu sepse e foi a óbito.

DISCUSSÃO

O pseudomixoma peritoneal é considerado uma doença 
rara, caracterizada pela presença de ascite mucinosa, e com 
o apêndice como principal local de origem (3). A evolução 
da doença caracteriza-se pelo fenômeno de redistribuição, 
em que implantes tumorais podem ser encontrados em 
determinados sítios anatômicos, como na serosa intestinal 
e omento (2). Os achados clínicos são inespecíficos, e o 
paciente comumente apresenta dor, distensão abdominal, 
febre, anorexia, náuseas, vômitos, e a perda ponderal pode 
estar associada (4).

O tratamento padrão consiste em cirurgias citorredu-
toras completas, combinadas com quimioterapia intraperi-
toreal transoperatória (5). A recorrência é definida por um 
novo acúmulo de ascite pseudomixomatosa, com ou sem 
tumor sólido. São considerados bons fatores prognósticos: 
baixo grau de malignidade, citorredução completa e cirur-
gia prévia sem necessidade de citorredução extensa (2).

O relato apresentado não tem qualquer conflito de in-
teresse e corrobora com a literatura em relação ao sítio de 
formação, distribuição dos implantes tumorais decorrentes 
de adenocarcinoma mucinoso de apêndice, necessidade de 
citorreduções e quimioterapia intraperitoneal.

CONCLUSÃO

O pseudomixoma peritoneal está geralmente associado 
a lesões primárias de apêndice ou ovário e, muitas vezes, 

é diagnosticado incidentalmente. É uma doença bem co-
nhecida e estudada, porém de difícil manejo e tratamento, 
necessitando de significativas ressecções de vísceras e re-
construções, além de quimioterapia. Há, também, a qui-
mioterapia intraperitoneal hipertérmica, de maior toxici-
dade sobre a neoplasia, mas que, associada a um manejo 
radical, proporciona maior sobrevida ao paciente.
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Apendicectomia videoassistida em porta única transumbilical 
utilizando dois trocateres – Relato de Caso

Letícia Bastos Schröder1, Ricardo Sozo Vitor2

RESUMO

A introdução de uma técnica alternativa às apendicectomias convencional e laparoscópica constitui grande desafio, uma vez que não 
existe consenso de opinião a respeito da melhor via de acesso para o tratamento da apendicite aguda. O objetivo do presente estudo é 
relatar um caso de apendicectomia videoassistida transumbilical (AVATU) sem a utilização de dispositivos complexos. Conclui-se que 
essa técnica combina a simplicidade, a rapidez e o custo baixo da técnica convencional com a eficácia diagnóstica, o pós-operatório 
mais confortável e a menor morbidade do acesso laparoscópico.

UNITERMOS: Apendicite Aguda, Apendicectomia, Cirurgia videoassistida, Apendicectomia videolaparoscópica, Single port

ABSTRACT

The introduction of  an alternative technique to conventional and laparoscopic appendectomies is a great challenge since there is no consensus regarding the best 
access route for the treatment of  acute appendicitis. This study aims to report a case of  video-assisted transumbilical appendectomy (VATA) without the use 
of  complex devices. The conclusion is that this technique combines the simplicity, speed, and low cost of  the conventional method with the diagnostic efficacy, 
a more comfortable postoperative period, and lower morbidity of  laparoscopic access.

KEYWORDS: Acute appendicitis; appendectomy; laparoscopy; video-assisted surgery; single port

Transumbilical single-port laparoscopic appendectomy using two trocars - case report

| RELATO DE CASO |
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INTRODUÇÃO

A introdução de uma técnica alternativa às apendicecto-
mias convencional e laparoscópica constitui grande desafio, 
uma vez que não existe consenso de opinião a respeito da 
melhor via de acesso para o tratamento da apendicite aguda 
em todos os seus estágios de evolução (1-3). Inicialmen-
te aplicada em crianças, a apendicectomia videoassistida 
transumbilical (AVATU) apoia-se no argumento lógico de 
combinar a simplicidade, a rapidez e o custo baixo da técni-
ca convencional com a eficácia diagnóstica, o pós-operató-
rio mais confortável e a menor morbidade do acesso lapa-
roscópico (4,5). O objetivo deste trabalho é descrever uma 
apendicectomia videoassistida em porta única utilizando 
dois trocateres transumbilicais em paciente adulta.

RELATO DE CASO

Paciente feminina, 32 anos, chegou ao Serviço de Ur-
gência e Emergência referindo dor em fossa ílica direita 
associada a náuseas e vômitos. A partir do exame físico 
associado ao laboratorial com leucocitose com desvio e 
exame de imagem compatível, a paciente foi diagnosticada 
com apendicite aguda e encaminhada ao bloco cirúrgico. 

Antes do início do procedimento, a paciente recebeu, 
por via endovenosa, cefazolina 1g intravenosa antes da in-
dução anestésica, conforme protocolo da instituição, e foi 
submetida à anestesia geral venosa e inalatória com intuba-
ção orotraqueal.  Foi posicionada em decúbito dorsal com 
o membro superior esquerdo junto ao corpo e o direito 
semiaberto sobre uma braçadeira. O cirurgião e seu auxi-
liar ficaram à esquerda da paciente, de frente para a apare-
lhagem de laparoscopia, posicionada à direita da paciente 
na altura da sua pelve. A limpeza da parede abdominal foi 
feita com clorexidina e, após, procedeu-se à colocação dos 
campos cirúrgicos.  Depois da realização de uma incisão 
transumbilical com cerca de 15mm, foi acomodado um 
trocater de 10mm na porção caudal da incisão, e iniciou-se 
a insuflação da cavidade com CO2. O pneumoperitônio foi 
obtido por meio de insuflador automático, que deixa de 
insuflar quando a pressão intra-abdominal atingiu níveis 
desejados de 10 a 12 mmHg. Após, a paciente foi colocada 
na posição de Trendelenburg, com rotação de 30° para es-
querda para melhor exposição do apêndice cecal. Após o 
inventário de cavidade e localização do apêndice cecal, um 
segundo trocater com 5mm foi inserido na borda superior 
da cicatriz com a introdução de uma pinça de preensão. 
Foi realizada a preensão do apêndice pela sua extremidade 
distal e direcionado para a cicatriz umbilical, assim inter-
rompeu-se a insuflação de gás carbônico e promoveu-se o 
esvaziamento do pneumoperitônio, retirada do trocater de 
10mm e exteriorização do apêndice cecal, juntamente com 
a retirada do trocater de 5mm.  

Procedeu-se, então, à preensão do apêndice e este foi 
tratado de maneira convencional, com ligadura progressi-

va do seu meso utilizando seda 2.0 e oclusão da sua base 
por ligadura dupla, utilizando-se vycril 2.0. A invaginação 
do coto apendicular foi omitida. O ceco foi reintegrado à 
cavidade abdominal e procedeu-se à nova insuflação do ab-
dômen para avaliação da integridade do ceco, do compri-

Fig 1. - Introdução de trocater de 10mm e 5mm transumbilical

Fig 2 - Visualização do apêndice cecal



582

APENDICECTOMIA VIDEOASSISTIDA EM PORTA ÚNICA TRANSUMBILICAL UTILIZANDO DOIS TROCATERES – RELATO DE CASO   Vitor e Schröder

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 580-584, abr.-jun. 2022

mento adequado do coto apendicular, revisão da hemostasia 
e aspiração de eventual conteúdo líquido residual dentro da 
cavidade. Por fim, foi feita novamente a desinsuflação da ca-
vidade e lavagem exaustiva da cicatriz. Após o fechamento 

do primeiro plano da cicatriz umblical com prolene 0.0, foi 
realizada escovação com esponja de clorexidina. A pele foi 
suturada nylon 4.0. Procedimento com duração de 45min. 

Pós-operatório sem intercorrências, com paciente aceitan-
do alimentação líquida e pastosa logo depois que deixou a sala 
de recuperação anestésica. Recebeu alta 24h após a internação 
sem queixas, deambulando sem dificuldades, aceitando bem a 
dieta e com eliminações intestinais e urinárias sem presentes, 
com retorno às suas atividades normais em 4 dias.

DISCUSSÃO 

A apendicite aguda é uma das causas de abdômen agu-
do mais comuns encontradas pelos cirurgiões e com alta 
incidência (6). A cirurgia ainda é considerada um tratamen-

Fig 3. - Exteriorização do apêndice pela cicatriz umbilical – com 
ligadura da artéria apendicular e base para exérese.

Fig 4. - Visualização do ceco pós-apendicectomia. 

Fig 5. - Resultado final do procedimento cirúrgico transumbilical.
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to ativo e eficaz, embora ainda exista controvérsia interna-
cional sobre a escolha de tratamento conservador ou inter-
ferência cirúrgica ativa (7,8). 

Desde que Semm relatou pela primeira vez apendicec-
tomia laparoscópica em 1983, a apendicectomia laparoscó-
pica foi confirmada como procedimento seguro, eficaz e 
com recuperação mais rápida (9). Nos últimos anos, com o 
desenvolvimento da tecnologia laparoscópica, a apendicec-
tomia por porta única recebeu mais atenção no campo da 
cirurgia pediátrica e provou ser segura e eficaz. Reduzir a 
incisão ao máximo e diminuir o estresse cirúrgico garantem 
a segurança e a eficácia da operação, melhorando a satisfa-
ção dos pacientes e de suas famílias (10-12). Em 1998, Be-
gin, em seu estudo, indicou apendicectomia videoassistida 
transumbilical como abordagem inicial em todos os casos, 
independentemente do estágio evolutivo da afecção (13). 

A maioria das séries de AVATU, descritas na literatu-
ra (10-12), envolveu pacientes pediátricos. Alguns autores 
sugeriram que esta técnica adapta-se melhor às crianças. 
O argumento utilizado seria o fato de o ceco estar mais 
próximo do umbigo e a parede abdominal das crianças ser 
mais delgada, quando comparada aos pacientes adolescen-
tes e adultos. Em um estudo realizado por Lima et al., a 
AVATU demonstrou ser efetiva e segura em adolescentes e 
adultos, apoiado nos baixos índices de conversão para pro-
cedimento convencional e laparoscópico, baixa morbidade 
e ausência de óbito. Achados semelhantes foram relatados 
por outros autores (14-16).

Quando comparamos a apendicectomia Single Port 
(SLPA) com a técnica tradicional com 3 trocateres (3PLA), 
segundo estudos, não há diferença entre a duração da inter-
nação e a taxa de complicações quando comparamos gru-
pos com estadiamento semelhante da apendicite (17,18). 
Com relação ao tempo cirúrgico, o SLPA levou, em média, 
10 minutos a mais que o 3PLA. Essa diferença não dimi-
nuiu com cirurgias consecutivas. Isso pode ser explicado 
pelo fato de que o SLPA exige mais etapas para alcançar, 
dissecar e remover o apêndice; em outras palavras, está as-
sociado com maior dificuldade operacional (18). A AVATU 
pode ser uma alternativa que diminui o número de etapas 
para dissecar e remover o apêndice em comparação com o 
SLPA, pois, após a exteriorização do órgão, o procedimen-
to segue os passos da cirurgia laparotômica tradicional.

No que diz respeito ao tempo de internação e a compli-
cações, não foram encontradas diferenças entre o SLPA e o 
3PLA, com recuperação pós-operatória com igual eficácia 
e segurança. Uma meta-análise mostrou que, estatistica-
mente, os pacientes após SLPA retornaram às atividades 
completas mais cedo que 3PLA, embora essas diferenças 
não foram clinicamente significativas (18). Não existem es-
tudos randomizados comparando o AVATU com SLPA e 
3PLA em adultos. No presente relato, a paciente retornou 
às atividades normais em quatro dias.

Tanto a SLPA quanto a 3PLA são viáveis, apresentando 
cada uma vantagens e desvantagens. A partir de suas com-
parações, parece que a técnica SPLA requer maior experiên-

cia do cirurgião e maior aprendizado curva, embora vários 
estudos concluam que essa técnica é viável e segura quando 
realizada por residentes treinados (20-21). Também pode 
aumentar os custos operacionais, pois, em alguns casos, 
dispositivos auxiliares são usados. No entanto, oferece me-
lhores resultados cosméticos e maior satisfação, pois deixa 
apenas uma cicatriz, além de reduzir o tempo de internação 
e recuperação pós-operatória (22,23). Para Aly et al. (24), as 
duas técnicas são comparáveis e não foram encontradas di-
ferenças nas complicações pós-operatórias. Todavia, alguns 
autores sustentam que a técnica SPLA está associada com 
maiores infecções intra-abdominais (22). Como Zhou et al., 
(25) em seu estudo, a recuperação pós-operatória e os re-
sultados cosméticos foram melhores com a técnica SLPA, 
quando comparada com a 3PLA. Portanto, há necessidade 
de estudos que comparem a AVATU com a SLPA, uma vez 
que a AVATU não necessita de dispositivos adicionais – ape-
nas 2 trocateres normais – a qualquer cirurgia laparoscópica 
e apoia-se no argumento lógico de combinar a simplicidade, 
a rapidez e o custo baixo da técnica convencional com a efi-
cácia diagnóstica, o pós-operatório mais confortável e a me-
nor morbidade do acesso laparoscópico mostrando-se exe-
quível, efetiva e segura no tratamento da apendicite aguda.
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Reparo de hérnia incisional gigante mediante a técnica de 
Sandwich modificada: Relato de Caso

Letícia Bastos Schröder1, Ricardo Sozo Vitor2

RESUMO

A European Hernia Society define uma hérnia ventral gigante como qualquer defeito na parede abdominal superior a 10 cm, e essa re-
presenta uma entidade desafiadora para o cirurgião dentro desta população. O objetivo do presente trabalho é descrever a correção 
de hérnias ventrais gigantes utilizando uma modificação da técnica de Sandwich.

UNITERMOS: Hérnia Incisional, Hérnia Ventral, Hérnia Gigante, Técnica de Sandwich

ABSTRACT

The European Hernia Society defines a giant ventral hernia as any abdominal wall defect exciding 10 cm, and this represents a challenging entity for the 
surgeon within this population. This paper aims to describe the repair of  a giant ventral hernia using a modification of  the Sandwich technique.

KEYWORDS: Incisional hernia; ventral hernia; giant hernia; sandwich technique

Giant incisional hernia repair using the modified sandwich technique: case report

| RELATO DE CASO |

INTRODUÇÃO
 
Hérnias ventrais complicam aproximadamente 3-20% 

das cirurgias da parede abdominal (1,2), resultando, frequen-
temente, em complicações infecciosas ou comprometimento 
de cicatrização de feridas após cirurgia abdominal (3). A Eu-
ropean Hernia Society define uma hérnia ventral gigante como 
qualquer defeito na parede abdominal superior a 10 cm, e essa 
representa uma entidade desafiadora para o cirurgião dentro 
desta população (4).  Neste contexto, o objetivo do presente 
trabalho é descrever a correção de hérnia ventral gigante utili-
zando uma modificação da técnica de Sandwich, com embri-
camento de tela e saco herniário. 

RELATO DE CASO 

Paciente masculino, 60 anos, com história de hérnia in-
cisional há 2 anos após uma colecistectomia aberta. Nesse 

período, houve três tentativas de correção desta hérnia in-
cisional sem sucesso. Internou na Santa Casa de Caridade 
de São Gabriel em março de 2019 para início de pré-ope-
ratório. Ficou cinco dias realizando fisioterapia pulmonar e 
nebulizações. No sexto dia, o paciente foi levado ao bloco 
cirúrgico, após assinatura de termo de consentimento livre 
informado, em que foi feita sondagem vesical de demora e 
posicionamento em maca cirúrgica.

O procedimento se iniciou com a Dermolipectomia 
Transversa clássica, descrita por Pitanguy, com incisão rea-
lizada ao longo do limite superior da linha pubiana. Os va-
sos sanguíneos rompidos foram cauterizados à medida que 
o retalho era descolado na aponeurose abdominal. Quando 
o retalho já descolado, no plano supra-aponeurótico, atinge 
a altura umbilical, foi dividido caudalmente ao longo da li-
nha média do abdome e realizou-se a incisão circunferencial 
ao redor do umbigo. A dissecção continuou até o encontro 
da hérnia na altura do hipocôndrio direito. O saco herniário 
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foi separado do retalho cutâneo e esse progrediu até que as 
margens costais foram atingidas, deixando a cicatriz umbi-
lical fixada por seu pedículo à parede abdominal anterior. 
Após o descolamento completo do retalho, o saco herniário, 
que media cerca de 15cm, foi aberto medialmente no sen-
tido transversal. Realizou-se o descolamento das estruturas 
intra-abdominais contidas no saco herniário. A porção late-
ral do saco herniário foi tracionada e suturada medialmente 
à fáscia interna do músculo reto abdominal com prolene 2.0. 
Uma tela de marlex com 20% maior que o defeito foi fixada 
sobre essa porção do saco herniário também com prolene 
2.0. Logo após, a porção medial do saco herniário foi tra-
cionada para lateral, cobrindo a primeira tela e suturado a 
fáscia externa do oblíquo externo. Uma nova tela de marlex, 
30% maior que o defeito, foi fixada sobre essa porção do 
saco herniário com prolene 2.0. Após a correção do defeito, 
os dois lados do retalho cutâneo foram então tracionados 
inferior e medialmente, com o objetivo de estimar a quan-
tidade de tecido que foi excisada. Depois da ressecção da 
pele e panículo adiposo excedentes, o umbigo é tracionado 
através de um orifício realizado na pele do retalho descola-
do, e foi suturado a ela. Drenos aspirativos foram instalados 
para prevenção de hematomas ao final da cirurgia.  Paciente 

permaneceu internado por mais quatro dias, recebendo alta 
em bom estado geral e sem queixas. No acompanhamento 
ambulatorial, no décimo terceiro dia, o paciente apresentou 
are de necrose na porção inferior do retalho. Assim, foi fei-
to o debridamento da área necrosada e, após cinco dias de 
curativos, realiza-se enxertia de pele no local evoluindo de 
forma satisfatória.

DISCUSSÃO 

Com incidência de até 20%, as hérnias incisionais (HI) 
são uma das complicações mais frequentes após a cirurgia 
abdominal. Em pacientes de alto risco, incidências acima 
de 35% foram relatadas (5). Nos Estados Unidos, 4-5 mi-
lhões de cirurgias abdominais são realizadas todos os anos, 
o que significa que cerca de 500.000 pessoas desenvolverão 
HI anualmente. Uma subcategoria específica de pacientes, 
com hérnia incisional gigante (HIG), pode ser identificada, 
dentro deste grupo (6). De todos os pacientes que desen-
volvem HI, 15-47% podem ser definidos como portadores 
de HIG (7). Esses pacientes frequentemente experimen-
tam sintomas graves com comorbidades associadas. Pa-

Fig 1. - Hérnia incisional pós-colecistectomia (três tentativas de 
correção sem sucesso)

Fig 2 - Tecido celular subcutâneo descolado com separação dos 
elementos do saco herniário – Saco herniário aberto com defeito de 
parede medindo cerca de 15cm.



587

REPARO DE HÉRNIA INCISIONAL GIGANTE MEDIANTE A TÉCNICA DE SANDWICH MODIFICADA: RELATO DE CASO   Vitor e Schröder

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 585-588, abr.-jun. 2022

cientes com HIG podem apresentar queixas de dor intensa 
nas costas, distúrbio na função ventilatória, feridas crônicas 
ou fistulas enterocutâneas, resultando em uma grande di-
minuição na qualidade de vida e atividades diárias (8). No 
paciente do presente caso, a dor e as alterações do trânsito 
intestinal foram relatadas. Nesse paciente, além das alte-
rações citadas, também existiam lesões na epiderme com 
exposição de alça de delgado. 

A correção do EIG é um desafio técnico e está asso-
ciada a um maior tempo de internação, comprometimento 
da cicatrização, além de maiores recidivas. Em alguns casos, 
a aproximação da fáscia do músculo reto abdominal não é 
possível, sendo necessária a utilização de telas para fecha-
mento do defeito, além de realização de aponeuroplastia. A 
utilização de telas em contato com as vísceras aumenta o 
risco de complicações pós-operatórias, como, por exemplo, 
formação de aderência e obstrução intestinal (9,10). No pre-
sente relato, foi utilizada uma parte do saco herniário fixado 
na fáscia interna contralateral com a locação da tela sobre 
essa porção do saco, justamente para a tela não ficar em con-
tato com as vísceras, evitando assim tais complicações. 

Foram realizados ensaios clínicos randomizados com-
parando técnicas de reparo de hérnias ventrais de pequeno 
e médio porte, mas para tratamento da HIG, ainda não 
temos grandes estudos. Não há consenso, com base nas 
evidências, em relação ao tratamento ideal. O tratamento 
destas hérnias gigantes é, de fato, um grande desafio para 
o cirurgião, uma vez que está associada a complicações po-
tencialmente fatais (11,12). Na técnica de Sandwich, uma 
alternativa para as HIG, o saco de hérnia é usado como 
uma extensão da bainha do reto posterior e da bainha do 
reto anterior, e uma tela não absorvível é implantada na 
posição sublay para reforçar o reparo. Em cinco estudos, um 
total de 131 HIG foi reparado usando a técnica de Sandwi-
ch (13-17). Infecção da ferida operatória foi relatada em 
17%, e seroma em 5% das HIG simples nesses estudos. 
Um paciente desenvolveu necrose de ambas as fáscias mus-
culares, além da pele, o que levou à exposição da tela e 
foi necessária assim a excerese da mesma (17). O paciente, 
masculino do presente caso, já havia realizado outros três 
procedimentos de aproximação muscular e colocação de 
tela, sem sucesso. 

É improvável que uma única técnica ou tela atenda ade-
quadamente a todos pacientes com hérnias incisionais de-
vido ao amplo espectro de doenças associadas a hérnias in-

Fig 3. - Porção lateral do saco herniário suturado na borda medial 
inferior do músculo reto abdominal juntamente com a colocação da 
primeira tela.

Fig 4. - Sutura da borda medial do saco herniário na fáscia do músculo 
oblíquo esterno, juntamente com a colocação da segunda tela. 
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Fig 5. - Resultado final do procedimento cirúrgico.

cisionais (13-17). Portanto, há necessidade de estudos que 
comparem a técnica de Sandwich com as demais técnicas 
de correção de HIG, além de comparar a modificação da 
técnica de Sandwich quanto à melhoria da função da pa-
rede abdominal e recorrências. O embricamento de saco 
herniário – tela, saco herniário tela, tecido subcutâneo e 
pele – apoia-se no argumento lógico: aumentar o processo 
cicatricial causado pelas telas, reduzindo, assim, a recidiva e 
apresentando mais uma alternativa para correção das HIG. 
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Primodiagnóstico de diabetes tipo 1 com cetoacidose e pancreatite 
concomitantes: Relato de Caso
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Kariany Rafaela Eger4, Marcos Da Costa Melo Silva5

RESUMO

Introdução: A cetoacidose diabética se faz uma associação entre hiperglicemia, cetose e acidose metabólica. Representa uma compli-
cação do Diabetes Mellitus do tipo 1 devido à deficiência absoluta de insulina. A hipertrigliceridemia grave é uma complicação incomum 
do diabetes, que pode desencadear pancreatite aguda. A tríade de cetoacidose diabética, hipertrigliceridemia grave e pancreatite aguda 
é uma condição grave e raramente relatada na literatura. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 18 anos, obesa, admitida em 
ambiente hospitalar com dor abdominal, dispneia e hálito cetônico. Internada para tratamento de cetoacidose diabética, evoluiu com 
insuficiência respiratória e instabilidade hemodinâmica. Exames admissionais evidenciaram aumento de enzimas pancreáticas e hiper-
trigliceridemia grave. Tomografia computadorizada de abdome apresentou pancreatite aguda complicada. Realizados antibioticotera-
pia e cuidados em Unidade de Tratamento Intensivo. Após três dias de internação, evoluiu com injúria renal aguda, sendo necessário 
associar terapia substitutiva renal. Houve melhora clínica no vigésimo sétimo dia de evolução, com normalização das enzimas pancre-
áticas, controle do diabetes e função renal restabelecida. Recebeu alta hospitalar com insulina NPH, regular e ciprofibrato. Orientada a 
prosseguir o acompanhamento com endocrinologista. Conclusão: Faz-se necessário o conhecimento do clínico para o diagnóstico da 
tríade de cetoacidose diabética, hipertrigliceridemia grave e pancreatite para o tratamento precoce e diminuição da morbimortalidade.

UNITERMOS: Cetoacidose diabética, Pancreatite aguda, Hipertrigliceridemia. 

ABSTRACT

Introduction: Diabetic ketoacidosis is the association between hyperglycemia, ketosis, and metabolic acidosis. It represents a Type 1 Diabetes Mellitus com-
plication due to absolute insulin deficiency. Severe hypertriglyceridemia is an uncommon complication of  diabetes that can trigger acute pancreatitis. The triad 
of  diabetic ketoacidosis, severe hypertriglyceridemia, and acute pancreatitis is a serious condition, seldom reported in the literature. Case Report: Admis-
sion of  an 18-year-old obese female patient to the hospital with abdominal pain, dyspnea, and ketonic breath. Admitted for treatment of  diabetic ketoacidosis, 
she evolved with respiratory failure and hemodynamic instability. Admission exams showed increased pancreatic enzymes and severe hypertriglyceridemia. 
Computerized tomography of  the abdomen presented complicated acute pancreatitis. The patient received antibiotic therapy and care in the Intensive Care 
Unit. After three days of  hospitalization, the patient evolved with acute renal injury, requiring renal replacement therapy. There was a clinical improvement 
on the 27th day of  evolution, with normalization of  pancreatic enzymes, diabetes control, and restored renal function. Discharge of  the patient from the 
hospital with NPH and regular insulin and ciprofibrate. She was oriented to follow up with an endocrinologist. Conclusion: Clinical knowledge is needed 
to diagnose the triad of  diabetic ketoacidosis, severe hypertriglyceridemia, and pancreatitis to obtain early treatment and reduction of  morbidity and mortality.

KEYWORDS: Diabetic ketoacidosis; acute pancreatitis; type IV hyperlipoproteinemia.

New-onset type 1 diabetes diagnosis with concomitant ketoacidosis and pancreatitis: case report

| RELATO DE CASO |
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INTRODUÇÃO

A cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação agu-
da do diabetes definida por uma associação entre hipergli-
cemia (valores acima de 250mg/dL), cetose ou cetonúria e 
acidose metabólica (pH < 7,2 e bicarbonato < 5 mEq/L). 
Representa uma complicação do diabetes mellitus (DM) tipo 
1 devido à deficiência absoluta de insulina, sendo que em 
25% dos casos pode ser a forma de diagnóstico da doença. 
A hipertrigliceridemia grave é uma complicação incomum 
da DM, que pode desencadear pancreatite aguda. A tríade 
de CAD, hipertrigliceridemia grave e pancreatite aguda é 
uma condição grave e raramente relatada na literatura (1,2).  

RELATO DE CASO

Paciente feminina, 18 anos, obesa, admitida com dor ab-
dominal, dispneia e hálito cetônico há 24 horas. Relata histó-
rico familiar paterno positivo para diabetes mellitus tipo 2. Ao 
exame de admissão, HGT de 345 mg/dl, gasometria com 
pH de 6,29 e HCO3 2,0 mmol/L. Paciente foi internada para 
tratamento de cetoacidose diabética, evoluiu com insuficiên-
cia respiratória e instabilidade hemodinâmica, necessitando 
de cuidados de UTI. Exames admissionais evidenciaram leu-
cócitos 19.840 mm3, amilase 197 U/L, lipase 6.024 U/L e 
triglicerídeos 2.232,7 mg/dL e Anti-GAD 333 UI/mL. Me-
didas antropométricas revelaram índice de massa corporal 
de 30 kg/m2. Tomografia computadorizada (TC) de abdome 
apresentou sinais de pancreatite aguda complicada. Iniciada 
antibioticoterapia com Meropenem e Vancomicina. 

Após três dias de internação, evoluiu com injúria re-
nal aguda e foi iniciada terapia substitutiva renal. Houve 
melhora clínica após 27 dias de internação, com a função 
renal restabelecida, normalização das enzimas pancreáticas 
e triglicérides. Paciente recebeu alta hospitalar e orientada 
para uso contínuo de insulina NPH, regular e ciprofibrato, 
bem como encaminhamento para ambulatório de endocri-
nologia e fonoaudiologia, devido à disfonia. 

Durante o acompanhamento com endocrinologia, foi 
otimizada a insulinoterapia. Exames de rotina colabo-
rando com a estabilização do quadro glicêmico. Após 65 
dias, retorna à instituição devido a quadro de dispneia e 
estridor laríngeo. Avaliada pelo serviço de cirurgia toráci-
ca após broncoscopia, a qual evidenciou estenose crítica 
de traqueia, sendo submetida à traqueoscopia associada à 
dilatação de estenose traqueal. Paciente encontra-se, até o 
momento, em ventilação espontânea com adequado con-
trole glicêmico.

DISCUSSÃO

A CAD está associada ao aumento de triglicerídeos em 
30-50% dos casos. No entanto, a hipertrigliceridemia gra-
ve, com valores acima de 2.000 mg/dL, é uma complicação 
rara, que cursa com o aumento dos índices de pancreatite 

aguda. Valores de triglicerídeos acima de 1.000mg/dL es-
tão associados a um risco de desenvolver pancreatite aguda 
de aproximadamente 5%. Esse risco aumenta para 10-20% 
quando os níveis estão acima de 2.000mg/dL, como no 
caso relatado (1). 

Ainda não há documentação da exata fisiopatologia 
da tríade encontrada. Alguns autores sugerem que a CAD 
é a causa da pancreatite aguda; já outros defendem que a 
pancreatite aguda propiciaria a CAD. Isso porque pacientes 
que apresentam CAD possuem alterações no metabolismo 
de lipídeos e glicose que culminaria na hipertrigliceridemia. 
Além disso, o diabetes é um fator de risco para síndrome 
metabólica e desenvolvimento de dislipidemia, incluindo 
hipertrigliceridemia. Por outro lado, pancreatite aguda por 
hipertrigliceridemia descompensaria a DM1 e poderia levar 
ao quadro de CAD (3).

Assim como no caso supracitado, os sintomas de CAD 
e pancreatite podem se sobrepor quando evidenciada ape-
nas a dor abdominal associada a náuseas e vômitos e pos-
tergar o diagnóstico de pancreatite, aumentando a morbi-
mortalidade (4).

Um estudo de Coorte retrospectivo realizado nos 
Estados Unidos, através da consulta do banco de dados 
do The National Inpatient Sample (NIS), buscou investigar se 
essa tríade causaria mais danos quando comparada à pan-
creatite aguda isolada. Os pesquisadores avaliaram mais 
de 2,8 milhões de pacientes entre os anos 2003 e 2013 e 
evidenciaram que há um aumento da mortalidade, injúria 
renal aguda, síndrome do desconforto respiratório, sepse, 
necessidade de cuidados em unidades de terapia intensiva 
e maior tempo de internação nos pacientes portadores da 
tríade. Há a associação com a falha de diversos órgãos. A 
terapêutica se resume na correção do quadro de CAD com 
a compensação do diabetes, reposições de líquidos, hipoli-
pemiantes e antibioticoterapia (4). 

Na maioria dos pacientes, é imprescindível o manejo 
de outras disfunções causadas; no nosso caso, a paciente 
necessitou de terapia renal substitutiva por conta de lesão 
renal aguda e intubação orotraqueal na vigência de insufi-
ciência respiratória. O prognóstico é discutível e depende 
muito do gerenciamento e tempo de início da terapêutica 
(5). Estima-se que a mortalidade é de aproximadamente 
80% (6). 

Ainda há poucos estudos sobre o quadro, e o desconhe-
cimento da concomitância de pancreatite aguda ao quadro 
de cetoacidose diabética gera os subdiagnósticos. Portanto, 
a importância do reconhecimento e o desenvolvimento de 
estratégias terapêuticas farão com que os pacientes tenham 
melhores prognósticos (4). 

CONCLUSÃO

A apresentação concomitante de cetoacidose diabética e 
pancreatite aguda em pacientes com diabetes tipo 1 é rara, e 
os médicos devem estar cientes da possibilidade de hipertri-
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gliceridemia associada. O reconhecimento precoce tem im-
portantes implicações no manejo e prognóstico do paciente. 
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Dermatite alérgica de contato a metais em pigmentos  
de tatuagem

Paulo Eduardo Silva Belluco1, Fabíola da Silva Maciel Azevedo2, Cintia Araújo Pereira3

Luma Alem Martins4, Carmélia Matos Santiago Reis5

RESUMO

As tatuagens são uma forma de expressão corporal construídas através de linhas pigmentadas, compostas de substâncias orgânicas e 
inorgânicas, entre elas alguns metais. Este relato de caso consiste em uma paciente de 37 anos que evoluiu com diversas lesões cutâ-
neas após se submeter a tatuagens feitas em um intervalo de tempo de meses a anos. Foi realizado teste de contato com bateria padrão 
Latino-Americana, que evidenciou resultado fortemente positivo para cloreto de cobalto e sulfato de níquel; e fracamente positivo 
para tetracloropaladato de sódio. É importante ter o conhecimento sobre as substâncias que compõem os pigmentos das tatuagens, 
muitas vezes inimagináveis para a comunidade médica, para que seja feito um diagnóstico acertado e realizada tentativa de exclusão do 
agente desencadeador das lesões cutâneas. Objetivamos mostrar a relação entre tatuagens e alergia a metais e ressaltar a importância 
de quadros cutâneos tardios em pacientes com tatuagens.

UNITERMOS: Tatuagem, Dermatite de contato, Alergia

ABSTRACT

Tattoos are a form of  body expression built through pigmented lines, composed of  organic and inorganic substances, among them some metals. This case report 
consists of  a 37-year-old patient who developed several skin lesions after undergoing tattoos done in a time interval of  months to years. The study performed 
a contact test with a Latin-American standard battery, which showed a strong positive result for cobalt chloride and nickel sulfate and a weak positive result 
for sodium tetrachloropalladate. It is significant to know the substances that make up the tattoo pigments, often unimaginable to the medical community, so 
that a correct diagnosis may occur and an attempt to exclude the triggering agent of  the skin lesions. The study aims to show the relationship between tattoos 
and metal allergy and highlight the importance of  late cutaneous pictures in patients with tattoos.

KEYWORDS: Tattoo; contact dermatitis; allergy

Allergic contact dermatitis to metals in tattoo pigments

| RELATO DE CASO |
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INTRODUÇÃO

As tatuagens são uma forma de arte na qual consiste em 
introdução na derme de pigmentos, através de agulha espe-
cífica para este fim. A procura por modificações corporais, 
principalmente estética, vem se tornando mais habitual. As 
tatuagens vêm ganhando popularidade e ocupando um es-
paço importante neste mundo de busca por alterações na 
aparência física, para que, através delas, sejam feitas ho-
menagens a entes queridos, expressar opiniões ou mesmo 
como forma de devolver/melhorar a autoestima, por meio 
de uma ‘maquiagem definitiva’.

As tatuagens são compostas por pigmentos orgânicos e/
ou inorgânicos, entre os quais alguns metais, como mercúrio, 
cádmio, chumbo, níquel, cobalto e cromo. Tais substâncias 
podem causar diversas reações dermatológicas, entre elas, a 
dermatite alérgica de contato. Esta consiste em reação de hi-
persensibilidade tardia, que pode ocorrer semanas, meses ou 
anos após a exposição inicial ao fator sensibilizante. Alguns 
tatuadores profissionais costumam misturar os pigmentos 
para obter uma paleta de cores compostas por diversas ou-
tras nuances, dificultando algumas vezes a identificação da 
substância específica causadora da lesão (1).

Este relato de caso tem como objetivo mostrar a his-
tória de uma paciente com diversas tatuagens e que desen-
volveu alergia a metais contidos nos pigmentos, alertando 
a comunidade médica sobre a importância do diagnóstico 
diferencial de quadros clínicos de eczema e prurido em pa-
cientes com tatuagens, baseado em uma boa anamnese e 
direcionamento para elucidação diagnóstica.

RELATO DE CASO

Paciente de 37 anos do sexo feminino, previamente hí-
gida, portadora de diversas tatuagens há 10 anos, compare-
ceu ao serviço com queixa de prurido, pápulas, vesículas e 
pústulas em tatuagem no membro superior direito feita há 
2 anos (Fig. 1). Refere início dos sintomas 30 dias após a 
realização da tatuagem, com dificuldade de cicatrização em 
local com pigmentação avermelhada. Refere ter realizado 
nos últimos anos tratamentos tópicos com pomadas e cre-
mes com corticosteroides, além de tratamento parenteral 
com corticosteroide e anti-histamínicos orais, sem melhora 
significativa dos sintomas. Há 7 meses, apresentou piora do 
prurido e surgimento de novas lesões em áreas de pele sem 
pigmentos exógenos (Fig. 2) e em outra tatuagem previa-
mente sã realizada em 2012 (Fig. 3). 

Recebeu o diagnóstico clínico de dermatite alérgica de 
contato e foi indicado o teste específico. O teste de contato 
utilizado foi a bateria padrão Latino-Americana, cujas subs-
tâncias foram manipuladas, seguindo o seu “CAS number”, 
pela Ipi Asac Brasil®. Foram utilizados contensores Alergo-
chamber® (Neoflex Biotecnologia Ltda®). Durante o período 
do teste, a paciente apresentou lesões disseminadas no corpo 
e piora importante do prurido e do eczema por provável sen-

Figura 1 - Tatuagem em membro superior direito com micropápulas 
confluentes e placa eritematosa com exulcerações e descamação em 
região de pigmentação avermelhada.

Figura 2 - Micropápulas eritematosas em antebraço esquerdo em 
área não tatuada.
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Figura 3 - Placas eritematosas e descamativas em área pigmentada.

sibilidade a substâncias pesquisadas. O teste evidenciou com 
96 horas (D4) reação positiva muito forte (+++) para cloreto 
de cobalto a 1%, sulfato de níquel a 5% e fracamente positiva 
para tetracloropalatado de sódio a 3% – paládio (+) (Fig. 4). 
Após a finalização do teste, a paciente foi orientada e teve o 
tratamento otimizado com corticosteroide tópico e anti-hista-
mínicos orais. Além disso, foi encaminhada para serviço espe-
cializado em laserterapia, visando ao equacionamento defini-
tivo do problema.

DISCUSSÃO 

O número de pessoas tatuadas tem aumentado, pois a 
tatuagem passou a ser vista como uma forma de arte cor-
poral. Nos países industrializados, de 10 a 20% dos adultos 
têm pelo menos uma tatuagem (2). O Brasil segue também 
com número muito significativo de pessoas tatuadas, po-
rém sem dados estatísticos populacionais.

Com o crescimento da quantidade de pessoas tatuadas, 
aumenta também o número de casos de reações alérgicas 
aos produtos das tintas utilizadas. São vários os pigmen-
tos que podem desencadear uma reação alérgica, como o 
sulfeto de mercúrio/cinabre (vermelho), sulfeto de cádmio 
(amarelo), óxido de ferro (marrom), cobalto (azul), manga-
nês (roxo), cromo (verde), zinco (branco), titânio (branco), 
cobre (marrom e dourado) e carbono (preto). Mas também 
são utilizados o alumínio, silicone e cálcio, empregados 
para dar variações de tons (3-5). 

A paciente era tela de um tatuador, tendo múltiplas 
tatuagens, participando inclusive de competições. Tinha a 
queixa de prurido difuso nas áreas de tatuagens, associado 
a placas eritematosas em membro inferior esquerdo, com 
lesões e dor nos locais pigmentados com tinta vermelha. 
A alergia à tatuagem pode se apresentar de várias manei-
ras, podendo ser também com aspecto liquenoide, placas, 
hiperceatótico e ulceronecrótico (6,7). A literatura mostra 
que a tinta vermelha e suas variações são as mais envol-
vidas nas reações alérgicas, devido à presença de metais 
tóxicos, sendo encontrada em biópsias em estudos histo-
patológicos (8,9).

A tatuagem mais antiga tinha 10 anos e a mais recente, 
8 meses, o que é compatível com a descrição das manifes-
tações de hipersensibilidade tardia, podendo aparecer após 
dias, meses ou anos após a sua realização, devendo-se fazer 
diferencial com granulomas de corpo estranho, dermato-
ses, sarcoidose, infecções, pseudolinfomas e neuropatias.

Não havia história de alergia ou outras doenças crôni-
cas, exceto uma rinite, sem maiores repercussões, e negava 
uso de medicamentos.

Diante do quadro clínico, foi solicitado o teste epicutâ-
neo. Foi utilizada bateria padrão Latino-Americana com 40 
substâncias, o que permitiu determinar os alérgenos res-
ponsáveis pelas manifestações clínicas da paciente.  O teste 
mostrou reação fortemente positiva para o cobalto e níquel 
e positiva fraca para o paládio, confirmando a alergia a me-

Figura 4 - Teste de contato com 96 horas (D4) com reação positiva muito 
forte (+++) a níquel e cobalto e reação positiva fraca a paládio (+).
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tais. Não foi feito teste com o mercúrio devido à proibição 
do uso deste em serviço de saúde no Brasil (10).

A paciente apresentou piora de suas manifestações clí-
nicas, com reagudização de algumas lesões já existentes, 
com edema, lesões eczematosas, descamação e prurido in-
tenso, e aparecimento de novas lesões, principalmente nas 
tatuagens onde havia tinta vermelha e preta. A literatura 
mostra que um teste de contato positivo pode ser acompa-
nhado por uma fase de reagudização de lesões existentes 
ou preexistentes, sendo causada pelos mesmos alérgenos, 
devido à absorção sistêmica dos haptenos (11).

CONCLUSÃO

Em conclusão, devemos lembrar a importância da alergia 
aos pigmentos utilizados nas tatuagens, uma vez que se tem 
uma variedade grande de metais utilizados nas tintas. Refor-
çamos a necessidade da atenção dos médicos com relação a 
reações adversas tardias em pacientes com tatuagens. Por fim, 
ressaltamos a relevância da realização de um teste de contato 
como auxílio diagnóstico, com o uso de uma bateria adequa-
da, em que se tenha maior quantidade de alérgenos e em con-
centrações padronizadas para se fazer um bom diagnóstico.
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Urticária ao frio: Relato de Caso

Mariana de Oliveira Krapf1, Alessandra Jaccottet Piriz2, Flávia Pereira Reginatto Grazziotin3

RESUMO

A urticária ao frio ocorre quando há o surgimento de urticas após a exposição da pele ao frio. Esta rara condição pode levar também 
à angioedema e anafilaxia nos casos mais severos. Um dos seus métodos diagnósticos é o teste do cubo de gelo, no qual se faz a 
aplicação de um estímulo frio na pele do paciente, sendo considerado positivo quando há o aparecimento de uma pápula no local. 
Relata-se o caso de um paciente com urticária adquirida ao frio que apresentou resposta positiva e exuberante ao teste do cubo de gelo. 

UNITERMOS: Urticária, Angioedema, Anafilaxia, Clima Frio

ABSTRACT

Cold urticaria occurs when wheals break out after skin exposure to cold. This rare condition can also lead to angioedema and anaphylaxis in the most severe 
cases. One of  its diagnostic methods is the ice cube test, in which the patient’s skin receives a cold stimulus, and it’s considered positive when a papule appears 
at the site. We report the case of  a patient with acquired cold urticaria that presented a positive and exuberant response to the ice cube test.

KEYWORDS: Urticaria; angioedema; anaphylaxis; cold climate

Cold urticaria: case report

| RELATO DE CASO |

INTRODUÇÃO

A urticária ao frio é uma condição rara definida pela 
presença de urticas ou placas pruriginosas após a exposição 
da pele ao frio (ar, líquido ou objetos) (1,2). As lesões são 
localizadas na área exposta à baixa temperatura na maior 
parte dos casos, mas em alguns pacientes podem ser gene-
ralizadas, podendo ocorrer também angioedema, sintomas 
sistêmicos e anafilaxia nos casos mais graves (1,2). Pode ser 
classificada em adquirida ou familiar. A forma adquirida 
pode ser primária ou secundária a diferentes causas, como 
crioglobulinemia, infecções virais ou bacterianas e medi-
camentos (1). Descreveremos um caso de urticária ao frio 
adquirida primária em um paciente de 47 anos com teste 
do cubo de gelo positivo. 

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 47 anos, comerciante, na-
tural e procedente do interior do estado do Rio Grande do 
Sul, procura atendimento referindo que há 2 meses iniciou 
com episódios de prurido, edema e eritema em regiões ex-
postas ao ar frio quando ia para o trabalho de motocicleta 
e quando se expunha à água gelada, com duração de alguns 
minutos. Além disso, relatava episódio de angioedema lin-
gual após ingesta de sorvete. Paciente previamente hígido, 
não fazia uso de medicações contínuas e negava uso eventual 
de medicação, negava também episódios prévios de alergias 
ou angioedema. No momento da consulta, não havia a pre-
sença de lesões, assim foi optado pela realização do teste do 
cubo de gelo. Foi colocada uma embalagem de gelo artificial 
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reutilizável em contato com o abdome do paciente por 5 
minutos e reavaliado após 15 minutos (Figura 1). Na reava-
liação, havia uma placa urticariforme de grande extensão no 
local em contato com o frio (Figura 2). Dessa maneira, foi 

confirmada a hipótese diagnóstica de urticária ao frio adqui-
rida, iniciado tratamento com loratadina 10mg/dia, orienta-
do evitar exposição ao frio sempre que possível e solicitados 
exames laboratoriais. Após 30 dias, o paciente retornou re-
ferindo controle completo dos sintomas com uso da medi-
cação e adoção de medidas de cuidado. Exames laborato-
riais de sorologias (VDRL, anti-HIV, anti-HCV e HbsAG) 
negativas, crioglobulinas negativas, provas reumatológicas, 
hemograma, função hepática e renal dentro da normalidade. 
Desse modo, optou-se por manter Loratadina 10mg/dia e 
seguimento ambulatorial trimestral. 

 
DISCUSSÃO COM REVISÃO  
DE LITERATURA

 
A urticária ao frio adquirida é uma urticária física e tem 

sua fisiopatologia relacionada à degranulação dos mastó-
citos e à liberação de histamina, leucotrienos e outros me-
diadores pró-inflamatórios após exposição ao frio (1). Essa 
condição se manifesta predominantemente em adultos jo-
vens, com predileção ligeiramente maior em mulheres (2:1) 
e incidência anual de 0,05% (4). Caracteristicamente, as le-
sões de urticária surgem poucos minutos após o estímulo 
com frio e desaparecem entre 30 minutos e 1 hora, podem 
ser localizadas atingindo principalmente face, membros 
superiores e inferiores quando a exposição é limitada a de-
terminadas partes do corpo ou generalizada, especialmen-
te quando há exposição de todo corpo ao frio, podendo 
ocorrer, nesses casos, anafilaxia, envolvimento do sistema 
cardiovascular, respiratório, gastrointestinal e até a morte. 
É uma das causas de óbito por imersão em água gelada.  A 
ingestão de bebidas ou alimentos frios pode precipitar an-
gioedema de lábios, língua e faringe (1,3). O diagnóstico da 
urticária ao frio adquirida é realizado através da história clí-
nica associada a testes de estimulação ao frio, sendo comu-
mente utilizado o teste do cubo de gelo, no qual é aplicado 
um estímulo frio (0°-4°C) diretamente na pele do paciente 
por 3 a 5 minutos com a resposta medida após 10 minutos, 
sendo considerado positivo quando houver o aparecimen-
to de uma pápula (3). Esse teste apresenta uma sensibilida-
de de 83%-90% e uma especificidade de 90% (1). Outra al-
ternativa é um teste com um dispositivo de provocação ao 
frio baseado em elementos de Peltier, em que o paciente é 
exposto a várias temperaturas, sendo possível identificar os 
limiares da estimulação que apresenta sensibilidade de 93% 
e especificidade de 100% (1,4). Em pacientes com históri-
co de manifestações sistêmicas graves, os testes com expo-
sição extensa ao frio devem ser feitos com cautela (1). O 
tratamento é baseado nas medidas de cuidado e na terapia 
farmacológica. Todos os pacientes devem ser aconselhados 
a evitar exposição ao ar frio, usar roupas apropriadas para 
o frio, evitar atividades aquáticas, banho com água fria e 
alimentos gelados (1,4,5). A terapia farmacológica é profi-
lática e se baseia nos anti-histamínicos H1 de segunda ge-
ração, que, por serem menos sedativos, consistem em uma 

Figura 01 - Teste do cubo de gelo positivo por estimulação com 
embalagem de gelo artificial reutilizável.

Figura 02 - Grande placa urticariforme na região toracoabdominal
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melhor escolha para uso crônico. Caso a dosagem padrão 
não seja eficaz para o controle dos sintomas, ela pode ser 
até quadruplicada buscando o controle ideal (1). Os pacien-
tes que são resistentes ao tratamento com anti-histamínicos 
podem se beneficiar do uso de omalizumabe, antibióticos 
(doxiciclina e penicilina), antagonistas dos receptores de leu-
cotrienos e dessensibilização ao frio (2). Nos pacientes com 
história prévia de anafilaxia ao frio ou com angioedema de 
lábios, língua e trato faríngeo, é recomendada a prescrição de 
autoinjetores de epinefrina (2). 

CONCLUSÃO

Apesar de a urticária ao frio apresentar um bom prog-
nóstico com redução ou remissão total dos sintomas em 
5 a 6 anos para 50% dos pacientes (1), a piora na qualida-
de de vida do paciente é significativa. Esses pacientes têm 
suas atividades rotineiras limitadas, sobretudo aqueles que 
moram em regiões com clima temperado, já tendo sido re-
latado na literatura um caso de uma paciente que não podia 
sair de casa durante o inverno. Além disso, em alguns casos 
há o risco de evolução fatal. Dessa forma, é importante 

atentar sempre para esse diagnóstico para que os cuida-
dos e tratamento sejam instituídos precocemente, evitando 
desfechos desfavoráveis.
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Síndrome de Ramsay-Hunt: O raro diagnóstico de paralisia 
facial por Herpes Zoster

Isabela Terra Raupp1, Morgana Pizzolatti Marins2, Mateus de Arruda Tomaz3, Marília Gabriela da Costa4

RESUMO

A Síndrome de Ramsay-Hunt é uma complicação rara da infecção pelo vírus Varicela Zoster, após sua reativação. Posteriormente à 
infecção primária, ele pode ficar latente no gânglio geniculado do nervo facial. Acomete principalmente pacientes imunossupressos 
e com idade superior a 60 anos. O diagnóstico é clínico, sem necessidade de exames complementares. O tratamento precoce com 
corticosteroides e antivirais é essencial para o prognóstico favorável do caso, evitando-se complicações, como nevralgia pós-herpética, 
meningite e encefalite. Apesar da tríade clássica ser paralisia ipsilateral, otalgia e vesículas no canal auditivo ou na aurícula, os sintomas 
mais frequentes são otalgia, paralisia facial e rash com lesões herpéticas periorais. Relata-se o caso de um homem de 40 anos, com 
insuficiência renal crônica em realização de terapia dialítica, o qual foi ao pronto atendimento devido à paralisia facial periférica e 
otalgia. Havia sido primeiramente tratado como otite externa, utilizando antibióticos tópico e oral, sem melhora dos sintomas. Após 
o diagnóstico, fez uso de antiviral e corticosteroides, com desfecho favorável do quadro clínico. Mesmo sendo rara, essa Síndrome é a 
segunda maior causa de paralisia facial periférica não traumática. Por isso, discute-se a importância do diagnóstico correto e precoce, 
visto que ela pode ser confundida com infecções bacterianas, que precisam de tratamento com antibióticos, os quais não são eficazes 
para a resolução da síndrome e cooperam para o prolongamento do tempo de sofrimento neural.

UNITERMOS: Herpes Zoster, Paralisia Facial, Otalgia

ABSTRACT

Ramsay-Hunt Syndrome is a rare complication of  Varicella-Zoster virus infection following its reactivation. After primary infection, it can remain latent 
in the geniculate ganglion of  the facial nerve. It affects mainly immunosuppressed patients and those over 60 years of  age. The diagnosis is clinical, with no 
need for complementary examinations. Early treatment with corticosteroids and antivirals is essential for a favorable prognosis, avoiding complications such as 
post-herpetic neuralgia, meningitis, and encephalitis. Although the classic triad is ipsilateral paralysis, otalgia, and vesicles in the ear canal or auricle, the most 
frequent symptoms are otalgia, facial paralysis, and rash with perioral herpetic lesions. We report the case of  a 40-year-old man with chronic renal failure 
undergoing dialysis therapy that went to the emergency room because of  peripheral facial paralysis and otalgia. He had first been treated for otitis externa 
with topical and oral antibiotics, with no improvement in symptoms. After diagnosis, he received treatment with antiviral and corticosteroids, with a favorable 
outcome. Although rare, this syndrome is the second leading cause of  non-traumatic peripheral facial palsy. Therefore, the paper discusses the importance of  
a correct and early diagnosis since it can be confused with bacterial infections that require treatment with antibiotics, which are ineffective for the resolution of  
the syndrome and cooperate in prolonging neural suffering.

KEYWORDS: Herpes Zoster, facial paralysis; earache

Ramsay-Hunt syndrome: rare diagnosis of  facial paralysis by Herpes Zoster

| RELATO DE CASO |
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INTRODUÇÃO

A doença primária pelo vírus Varicela Zoster, conhecida 
como herpes, acontece principalmente na infância. Após 
a infecção primária, o vírus fica latente no sistema nervoso, 
sendo um dos locais a raiz posterior do gânglio sensorial do 
nervo facial (1). A reativação viral no gânglio geniculado cursa 
com sintomas envolvendo o ouvido e o VIII par craniano. 
O edema do nervo facial pode causar paralisia facial periféri-
ca, determinando a ocorrência da Síndrome de Ramsay-Hunt 
(SRH). A incidência anual dessa Síndrome é de 5 para cada 
100.000 pessoas, correspondendo a menos de 10% das pa-
ralisias faciais periféricas agudas. Apesar de rara, a SRH é a 
segunda principal causa de paralisia facial periférica atraumáti-
ca (2). Em decorrência de complicações severas da síndrome, 
objetivou-se destacar os sinais de alerta, a fim de aumentar a 
acurácia no diagnóstico e tratamento.

RELATO DE CASO

Paciente masculino, 40 anos, veio ao pronto atendimento 
com queixa de paralisia facial de padrão periférico e otalgia 
de forte intensidade, com evolução de 3 dias. Estava em uso 
de Levofloxacin 750mg há 3 dias, pela hipótese diagnóstica 
de otite externa. Já havia sido tratado com Ciprofloxacino de 
uso tópico, mas sem melhora clínica. O paciente é portador 
de doença renal crônica, em uso de terapia dialítica. Negou 
outra comorbidade ou queixa. Ao exame físico, evidenciaram-
-se paralisia facial periférica à direita e lesões vesiculares em 
pavilhão auricular do mesmo lado. Nesse caso, foi admitido o 
diagnóstico de SRH. Para tratamento, foram usados Fanciclo-
vir 250mg após a diálise e Prednisona 60mg/dia, ambos por 7 
dias. Além disso, foi orientada a realização de fisioterapia mo-
tora e cuidados oculares. O paciente evoluiu adequadamente, 
sem demais complicações.

DISCUSSÃO

A SHR envolve o nervo facial, acometendo qualquer der-
mátomo craniano. É mais frequente em pacientes imunode-
primidos e em adultos acima de 60 anos (5). As manifestações 
clínicas incluem paralisia facial, otalgia, rash ao redor da boca e 
lesões herpéticas, podendo se apresentar com a tríade clínica 
típica – paralisia ipsilateral, otalgia e vesículas no canal auditi-
vo ou na aurícula (3,2).  O envolvimento do nervo vestibu-
lococlear, que cursa com a tríade clássica, acontece em 20% 
dos casos (4). Além desses sintomas, também estão descritas 
vertigem, alterações na percepção de sabor e lesão na língua 
ipsilaterais, sialorreia, alterações auditivas (redução da audição, 
acufeno, hiperacusia) e epífora. O diagnóstico é clínico, de 
acordo com a história, achados clínicos e exame neurológico, 
devendo fazer diagnóstico diferencial com paralisia de Bell, 
otite externa e neuralgia do trigêmio (3). Exames complemen-
tares, como ressonância magnética nuclear e punção lombar, 
não têm valor diagnóstico e prognóstico e por isso não são 
recomendados (7). Para o tratamento, antivirais são considera-

dos em casos de otalgia sem causa aparente (5). É indicada a 
prescrição de corticosteroides e antivirais para tratamento na 
fase aguda, já que a combinação mostrou redução de sequelas 
e melhora clínica se administrados nas primeiras 72 horas do 
início dos sintomas em até 75% dos casos (6). Para isso, é 
aconselhado o uso de aciclovir 800 mg/dia, via oral, 5 vezes ao 
dia por 7 a 10 dias e prednisolona 1mg/Kg/dia por 5 a 7 dias 
(3). No caso, foi escolhido fanciclovir 250mg pela posologia 
facilitada, adaptado para terapia dialítica. Além disso, os cui-
dados oculares devem ser considerados em todos os padrões 
de paralisia facial, visto que elas podem cursar com redução 
na produção lacrimal e alteração no fechamento ocular (5). 
Para isso, é recomendado o uso de lubrificantes e pomadas 
oftálmicas, bem como fechamento ocular por fixação palpe-
bral no período de sono. A evolução da doença, quando não 
adequadamente tratada, revela complicações, como neuralgia 
pós-herpética, meningite, encefalite, mielite, paralisia de ner-
vos cranianos e periférica. O prognóstico da doença é favorá-
vel quando adequadamente tratada. Espera-se que o quadro 
clínico tenha resolução completa em 7 dias.

CONCLUSÃO

Diante da queixa de otalgia, todos os sinais e sintomas 
devem ser amplamente explorados, a fim de determinar 
um diagnóstico mais preciso. É imprescindível lembrar 
que síndromes raras precisam ser consideradas pelos médi-
cos em todos os níveis de atendimento, levando em consi-
deração as queixas neuropáticas do paciente e a sua história 
médica pregressa. Isso proporciona um resultado estético 
funcional e menor risco de complicações.
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Paralisia tireotóxica periódica: Relato de Caso

Gabriel de Oliveira Araújo1, Katianny Pereira de Araújo2, Luciana Alves Almeida3, Jackeline Andrade de Pinho4

RESUMO

Apresenta-se o caso de um paciente com quadro agudo e progressivo de paralisia flácida aguda associada à hipocalemia e ao hiperti-
reoidismo. Foi realizado o diagnóstico de paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica. O paciente apresentou controle dos sintomas 
com reposição de potássio e não teve mais novos episódios de paralisia após o controle do hipertireoidismo.

UNITERMOS: Hipertireoidismo, Paralisia, Potássio, Tireotoxicose, Paresia

ABSTRACT

The paper presents the case of  a patient with an acute and progressive picture of  acute flaccid paralysis associated with hypokalemia and hyperthyroidism. 
Diagnosis of  hypokalemic thyrotoxic periodic paralysis was established. The patient had control of  symptoms with potassium replacement and had no further 
episodes of  paralysis after control of  hyperthyroidism.

KEYWORDS: Hyperthyroidism; paralysis; potassium; thyrotoxicosis; paresis

Thyrotoxic periodic paralysis: a case report

| RELATO DE CASO |

INTRODUÇÃO

A paralisia tireotóxica periódica é uma complicação rara 
do hipertireodismo, caracterizada por episódios recorren-
tes de paralisia flácida (POTHIWALA, 2010). A doença é 
mais comum em homens asiáticos (OBER, 1992), mas há 
relatos em pacientes de outras ascendências (MAIA, 2014) 
(BORGES, 2016). É mais comum em pacientes entre a ter-
ceira e quinta décadas de vida (POTHIWALA, 2010). A 
fisiopatologia é explicada por um desbalanço do potássio 
intracelular e extracelular (FALHAMMAR, 2013). Apre-
sentamos o caso de um paciente sem diagnóstico prévio 
de hipertireodismo, que apresentou episódio agudo de pa-
ralisia flácida, com regressão do quadro após reposição de 
potássio e controle da tireotoxicose.

RELATO DE CASO

Paciente de 18 anos, masculino, afrodescendente, pro-
curou serviço de emergência por quadro de paresia súbita 
em membros inferiores (MMII) há duas horas. Relata que 
teve dois episódios de fraqueza em MMII, que apresen-
taram remissão espontânea em torno de dez minutos nas 
últimas duas semanas. Procurou o pronto-socorro, pois o 
quadro estava durando mais tempo. Negou doenças pré-
vias, alergias ou uso de medicações. Ao exame físico, en-
contrava-se com frequência cardíaca de 120 batimentos por 
minutos, saturação de O2 98%, pressão arterial de 166x71 
mmHg, força grau II em MMII, força grau V em membros 
superiores, reflexos profundos preservados, e tremores de 
extremidades. Apresentava também tireoide de volume au-
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mentado. O restante do exame físico encontrava-se sem 
alterações. Durante investigação laboratorial, apresentava 
potássio de 2,28 mmol/L (VR: 3,6-5); TSH < 0,01 mU/L 
(VR:0,35-4,94); T4 livre >5 ng/dl (VR:0,7-1,48). Foi aven-
tada a hipótese de paralisia periódica hipocalêmica transitó-
ria por hipertireoidismo, por provável Doença de Graves. 
Apresentou melhora rápida do quadro após reposição de 
potássio. Foram iniciados metimazol e propranolol. Evo-
luiu sem novos episódios de paralisia. Foi feita a dosagem 
do anticorpo antirreceptor TSH (TRAB) com valor de 35 
(VR:<1,5), confirmando o diagnóstico de Doença de Gra-
ves. No momento, encontra-se em uso de 60 mg/dia de 
metimazol, 80 mg 6h/6h de propranolol, e 50 mg/dia de 
losartana. USG de tireoide mostrou aspecto ecográfico in-
dicativo de tireoidite de Graves. Aguarda cintilografia de 
tireoide para tratamento definitivo com iodoterapia.

DISCUSSÃO

A paralisia tireotóxica periódica sempre deve ser suspei-
tada em pacientes com paresia e hipocalemia, especialmen-
te se há sinais de hipertireoidismo (POTHIWALA, 2010). 
O início dos sintomas geralmente é súbito (LIN, 2005). 
Caracteriza-se por episódios transitórios, recorrentes de 
paralisia flácida que afeta mais os músculos proximais do 
que os distais. Durante os episódios de fraqueza, hipoca-
lemia é quase sempre presente. A severidade da fraqueza 
correlaciona-se com os níveis de hipocalemia, e a fraque-
za melhora com níveis normais de potássio. Os ataques 
geralmente cessam com o tratamento do hipertireoidismo. 
Manifestações de tireotoxicose podem ser sutis ou óbvias 
e podem preceder ou coincidir com o início dos ataques 
(POTHIWALA, 2010). 

Outras etiologias de hipocalemia e paralisia incluem doen-
ças que cursam com desbalanço entre o potássio intracelular 
e extracelular, excreção renal excessiva de potássio e grandes 
perdas de potássio via trato gastrointestinal (LIN, 2005).

A fisiopatologia é explicada por um desequilíbrio na 
concentração entre o potássio intracelular e extracelular. 
A musculatura esquelética contém uma grande quantida-
de de potássio intracelular. A bomba de Na+/K+ ATPase 
transporta ativamente o potássio do meio extracelular para 
o meio intracelular. Já o fluxo de saída é controlado por 
canais de efluxo de potássio. Catecolaminas, hormônios 
tireoideanos, e insulina tendem a aumentar a ação da bom-
ba de Na+/K+ e diminuir a ação dos canais de efluxo de 
potássio (Kir 2.6). Além disso, haveria uma predisposição 
genética a ter os canais de efluxo com ação reduzida (FA-
LHAMMAR, 2013) (CHAN, 1994). 

Administração de betabloqueadores não seletivos como 
o propranolol emerge como uma alternativa ao tratamen-
to. Ao reduzir o tônus beta-adrenérgico, há redução da 
sensibilidade de receptores beta a catecolaminas. Em ge-
ral, doses de 20-40 mg de propranolol 3-4 vezes ao dia 
são efetivas. Tratar o hipertireoidismo é componente-cha-
ve do tratamento, já que os episódios de paralisia cessam 
com o eutireoidismo (POTHIWALA, 2010) (ROH, 2019). 
No caso apresentado, foi necessário o uso de uma dose 
maior de propranolol e de uso de losartana para controle 
pressórico. Estudos prévios mostraram que pacientes que 
desenvolvem paralisia hipocalêmica a bomba de Na+/K+ 
ATPase possuem uma atividade muito aumentada da bom-
ba com o aumento dos hormônios tireoideanos. Porém, 
essa atividade é corrigida com a correção do hipertireoidis-
mo (CHAN, 1991).
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Sindrome de Herlyn-Werner-Wunderlich: um Relato de Caso

Bruna Bianchin1, Gabriela Prevedello Olivera2, Suelen Menegotto3 

Thuany Silvestri Garcia4, Vanessa Rigon Spanevello5 

RESUMO

A Síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich é uma anomalia congênita do trato urogenital feminino, caracterizada pela tríade: útero 
didelfo, obstrução vaginal e agenesia renal ipsilateral. Apresenta-se caso de paciente do sexo feminino de 17 anos com quadro de 
dor pélvica progressiva, que, na ressonância nuclear magnética de pelve, revelou útero didelfo, ovários policísticos, cistos de restos 
paramesonéfricos em anexos, hematoma de corpo lúteo, estrutura tubular 6,1x5,4x4,2cm, podendo corresponder a ducto mulleriano 
remanescente à direita, obstrução hemivaginal e hematrômetro. A Tomografia Computadorizada de abdome evidenciou agenesia 
renal à direita. Com base nesses achados, a paciente foi diagnosticada com a Síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich.

UNITERMOS: Anormalidades Congênitas, Dismenorreia, Dor pélvica

ABSTRACT

Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome is a congenital anomaly of  the female urogenital tract characterized by the triad: didelphys uterus, vaginal obstruc-
tion, and ipsilateral renal agenesis. The authors present a case of  a 17-year-old female patient with progressive pelvic pain. Magnetic resonance imaging 
(MRI) of  the pelvis revealed a didelphic uterus, polycystic ovaries, paramesonephric remnant cysts in the adnexa, corpus luteum hematoma, tubular structure 
6.1x5.4x4.2 cm that may correspond to the remaining Mullerian duct on the right, hemivaginal obstruction and hematometrium. Computerized tomography 
(CT) of  the abdomen showed renal agenesis on the right. Based on these findings, the patient was diagnosed with Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome.

KEYWORDS: Congenital abnormalities; dysmenorrhea; pelvic pain

Herlyn-Werner -Wunderlich Syndrome: a case report

| RELATO DE CASO |

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich é uma ano-
malia congênita rara do trato urogenital feminino, que 
acomete principalmente mulheres jovens e pós-menarca. 
Os sintomas são inespecíficos como: dor pélvica, disme-
norreia e massa palpável. O diagnóstico caracteriza-se por 
uma tríade que é constituída por útero didelfo, obstrução 
vaginal e agenesia renal ipsilateral. Assim, o diagnóstico 

precoce é importante para prevenir complicações como 
infertilidade, endometriose e aborto espontâneo.

RELATO DE CASO 

P.S.M, 17 anos, feminina, nulípara, com síndrome de ová-
rios policísticos, papiloma intraductal de mama e história de 
amenorreia primária, procura atendimento médico devido à 
dor pélvica intensa e progressiva há 8 meses. Ao exame físi-
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co, apresentava dor à palpação em fossas ilíacas, e ao exame 
ginecológico, apresentava toque vaginal doloroso. 

Foi realizada ultrassonografia transvaginal e, poste-
riormente, RNM de pelve, que evidenciou útero didelfo, 
ovários policísticos, cistos de restos paramesonéfricos 
em anexos, hematoma de corpo lúteo, estrutura tubular 
6,1x5,4x4,2cm, podendo corresponder a ducto mulleriano 
remanescente à direita, obstrução hemivaginal e hematrô-
metro. A Tomografia Computadorizada de abdome reve-
lou agenesia renal à direita. 

A paciente foi então encaminhada à abordagem cirúr-
gica por laparoscopia, sendo realizadas histerectomia total 
e anexectomia bilateral. A partir destas alterações morfo-
lógicas, levantou-se a hipótese diagnóstica de Síndrome de 
Herlyn-Werlin-Wunderlich. 

DISCUSSÃO

As anormalidades do ducto de Müller abrangem uma 
ampla variedade de anomalias do desenvolvimento, resul-
tantes do não desenvolvimento, fusão defeituosa ou defei-
tos na regressão do septo durante o desenvolvimento fetal 
(1). Acredita-se que a Síndrome de Herlyn-Wunderlich re-
presente uma falha da fusão lateral e vertical das estruturas 
müllerianas (2). Segundo as classificações da American So-
ciety for Reproductive Medicine, o caso relatado represen-
ta uma anomalia uterina classe III e uma anomalia vaginal 
classe IIa (3).

Essa síndrome é uma anomalia congênita rara do trato 
urogenital feminino com frequência estimada em 0,1% a 
3,8%, acomete principalmente mulheres pós-menarca e jo-
vens (4). Caracteriza-se por uma tríade que apresenta útero 
didelfo, obstrução hemivaginal e agenesia renal ipsilateral, 
embora existam algumas variações como rins duplicados 
ou displásicos (5). A classificação é realizada de acordo 
com o tipo de obstrução do canal vaginal, sendo o tipo I 
uma obstrução completa do canal hemivaginal e o tipo II, 
uma obstrução incompleta ou parcial do canal (6).

Entre as suas manifestações, encontramos, principal-
mente, a dor pélvica, dismenorreia e massa palpável. Além 
disso, obstrução hemivaginal completa a hematometra ou 
hematocolpo, amenorreia, dispaurenia, infertilidade tam-
bém são possíveis de ocorrer (7). O diagnóstico consis-
te em exames de imagens, entre eles a ultrassonografia 
transvaginal e a Ressonância Magnética. A laparoscopia 
é o padrão ouro e possui vantagem terapêutica (8). Algu-
mas das complicações dessa síndrome são a infertilidade, 
a endometriose e o aborto espontâneo. Devido à retenção 
menstrual, pode haver piosalpinge, pio-hematocolpo, pe-
ritonite, endometriose (9).

O tratamento dessas comorbidades consiste em excisão 
de septo vaginal laparoscópico. Outras abordagens consti-

tuem a drenagem de hematocolpo/hematometra, septec-
tomia e a marsupialização da hemivagina ocluída (8). Em 
situações que se necessite adiar a cirurgia, os análogos do 
hormônio liberador de gonadotrofina podem ser utilizados 
para a manutenção de amenorreia, especialmente na exis-
tência de atresia de cérvice (10).

CONCLUSÃO 

A Síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich é uma con-
dição rara, o que, frequentemente, gera atraso no diagnós-
tico. A suspeita dessa doença deve ocorrer em adolescen-
tes que apresentem uma massa em região pélvica, agenesia 
renal, alterações menstruais e dor pélvica cíclica. Assim, a 
identificação precoce dessa síndrome contribui para evitar 
complicações futuras, como a infertilidade, a endometriose 
e os abortos espontâneos. 
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Síndrome de Kabuki: relato de caso e revisão  
dos critérios diagnósticos

Eduarda Pellin Battasini1, Amanda da Rosa Wernke2, Olga Luiza Oliveira Sousa3

Ana Carolina Macedo Carvalho de Melo4, Guilherme Rodolfo Luz5, Jaime Lin6, Louise Lapagesse de Camargo Pinto7

RESUMO

A Síndrome de Kabuki é uma síndrome congênita rara, caracterizada pela presença de cinco características fundamentais, conhecidas 
como Pêntade de Niikawa. Com o objetivo de chamar atenção para esse diagnóstico, frequentemente subdiagnosticado pelos pro-
fissionais de saúde, apresenta-se o caso clínico desta paciente de 9 anos de idade, feminina, brasileira, natural de Braço do Norte/SC 
com quadro de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência intelectual, fissuras palpebrais longas, eversão da pálpebra 
inferior, esclera azul, sobrancelhas arqueadas, cantos descendentes da boca, braquidactilia do 5º dedo e hipertricose. A presença de 
todas essas características clínicas permite o diagnóstico da Síndrome de Kabuki. 

UNITERMOS: Síndrome de Kabuki, Anormalidades Faciais, Deficiência intelectual

ABSTRACT

Kabuki syndrome is a rare congenital syndrome characterized by the presence of  five fundamental characteristics, known as the Pentad of  Niikawa. Aiming 
to draw attention to this diagnosis, often underdiagnosed by health professionals, we present the clinical case of  this 9-year-old female patient, Brazilian, born 
in Braço do Norte/SC. The patient presented neuropsychomotor development delay, intellectual disability, long palpebral fissures, eversion of  the lower eyelid, 
blue sclera, arched eyebrows, descending corners of  the mouth, brachydactyly of  the 5th finger, and hypertrichosis. The presence of  all these clinical features 
allows the diagnosis of  Kabuki syndrome.

KEYWORDS: Kabuki syndrome; facial abnormalities; intellectual disability

Kabuki Syndrome: case report e and review of  diagnostic criteria

| RELATO DE CASO |
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INTRODUÇÃO

A Síndrome de Niikawa-Kuroki foi inicialmente des-
crita de forma independente por Niikawa et al (1) e Kuroki 
et al (2) como uma síndrome caracterizada por deficiência 
intelectual, baixa estatura e expressão facial peculiar. Tor-
nou-se mais popularmente conhecida como Síndrome de 
Kabuki (SK) após ter sido denominada dessa forma devido 
à aparência facial lembrar as máscaras utilizadas pelos ato-
res do tradicional teatro japonês Kabuki. (3)

A SK é definida como uma síndrome polimalformativa 
associada à deficiência intelectual e a alterações faciais dis-
mórficas específicas, cuja prevalência no Japão é estimada 
em 1/32.000, sendo que, no restante do mundo, um núme-
ro crescente de casos tem sido reportado sem haver uma 
predileção por sexo ou raça (4). 

O diagnóstico da SK é eminentemente clínico e se 
baseia em 5 características principais, reconhecidas como 
“Pêntade de Niikawa”: 1) dismorfismos faciais (fissura 
palpebral longa com eversão do terço lateral das pálpe-
bras inferiores, sobrancelhas arqueadas com rarefação 
capilar no terço lateral, cílios longos e curvos, hipertelo-
rismo, lóbulos das orelhas grandes e orelhas proeminen-
tes, nariz largo com ponta nasal deprimida); 2) anomalias 
esqueléticas (braquidactilia dos dedos das mãos e dos pés, 
clinodactilia, vértebras ou costelas deformadas, luxação 
das articulações do quadril e da patela); 3) alterações der-
matoglíficas (presença de almofadas digitais e alças inter-
nas, ausência dos trirádios c e/ou d, aumento dos padrões 
de alças digitais ulnares e hipotenares; 4) deficiência inte-
lectual de leve a moderada; 5) deficiência de crescimento 
pós-natal (5).

A seguir, relatamos um caso de Síndrome de Kabuki e 
revisamos os critérios de diagnóstico clínico.

 
RELATO DE CASO

G.M.B., escolar, feminino, 9 anos, natural de Braço do 
Norte/SC e residente de São Ludgero/SC. Em primeiro 
atendimento, ocorrido em agosto de 2016, no ambulatório 
de Neurogenética do Bloco de Saúde da Unisul – Tubarão, 
queixou-se de atraso no desenvolvimento. Acompanhada 
da avó, esta relatou que sua neta não sabia diferenciar cores 
e letras, estando atrasada em relação aos seus colegas de 
classe. Além disso, referiu falta de atenção em sala de aula 
e hiperfagia. Paciente manteve-se em acompanhamento no 
ambulatório Neurogenético com quadro clínico e fenotí-
pico suspeito de Síndrome de Kabuki.  Em outubro de 
2019, esteve presente no ambulatório de Neuropediatria, 
relatou estar aguardando realização de hibridização genô-
mica comparativa (CHG-Array). Paciente bem clinicamen-
te, apresentando bom comportamento. 

Fruto de gestação não planejada, genitora realizou 
acompanhamento pré-natal desde o início da gestação, ten-
do feito uso de Atenolol até 4º mês de gestação. Nasceu de 

parto normal, gestação a termo, sem intercorrências. AP-
GAR 8 e 9, 2,6kg, 46cm de estatura e PC 34 cm.

Esteve em aleitamento materno até os 3 meses de idade. 
Apresentou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor: 
andou com 1 ano e 6 meses, falou com 3 anos, desfralde 
realizado aos 6 anos e cessou o uso de chupeta aos 5 anos.

Ao exame físico, apresentava-se em bom estado geral 
com peso (31 kg) e estatura (131 cm) adequados para ida-
de. Foram observados também microcefalia, palato ogi-
val e amígdalas grau II. Apresentava face característica de 
Síndrome de Kabuki – fissuras palpebrais longas, eversão 
da pálpebra inferior, esclera azul, sobrancelhas arqueadas, 
cantos descendentes da boca, braquidactilia do 5º dedo, hi-
pertricose, déficit intelectual e cognitivo. Exame neuroló-
gico com força reduzida, mas sem demais particularidades.

Na história mórbida pregressa, possuía TC crânio de 
abril de 2016, que evidenciava discreta irregularidade no con-
torno dos cornos occipitais e átrios dos ventrículos laterais; 
RMN crânio-encefálica de outubro de 2016 com presença 
de nódulo sólido, com leve realce pelo contraste no subcutâ-
neo em região parietal superior esquerda, sem comunicação 
com estruturas do encéfalo ou meninge, sendo de caracte-
rística indeterminada, medindo 1,1cmx0,8cm e Cariótipo 
de outubro de 2016 descrito como 46, XX (30) – anomalia 
cromossômica não específica. Realizou cirurgia para retirada 
de hemangioma em região parietal esquerda e correção de 
anquiloglossia em março de 2018. Foram relatados episódios 
de compulsão alimentar (hiperfagia), ansiedade e enurese. 
Faz uso de Risperidona 1mg 2x/dia, frequenta APAE 3x/
semana (acompanhamento em fonoaudióloga, fisioterapeu-
ta e terapia) e psicopedagoga 2x/sem. 

Em sua história familiar, foi relatado mãe com espleno-
megalia, pai drogadito e com LES, avó materna com HAS 
e DM tipo 2 e avô paterno com história de CA garganta. 
Mora com os avós maternos e irmãos.

 
DISCUSSÃO

Embora na última década muitos estudos tenham tra-
zido novas perspectivas sobre a Síndrome de Kabuki, sua 
origem e suas formas de manifestação, ainda é uma sín-
drome rara e pouco relatada na literatura. A Síndrome de 
Kabuki possui uma baixa prevalência, e não existem testes 
laboratoriais confirmatórios do diagnóstico, sendo assim 
este permanece baseado nas características clínicas do pa-
ciente. Com isso, vê-se a importância de relatar este caso 
e disseminar conhecimentos e informações, possibilitando 
identificação de novos casos.

Niikawa et al definiram cinco manifestações cardinais da 
Síndrome de Kabuki, sendo elas restrição do crescimen-
to pós-natal, características faciais dismórficas, anomalias 
esqueléticas, alterações dermatoglíficas e deficiência inte-
lectual. Uma variedade de combinações dessas cinco ma-
nifestações cardinais deve induzir o clínico a considerar o 
diagnóstico de Síndrome de Kabuki (3). Entre as manifes-
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tações cardinais encontradas na paciente, temos as caracte-
rísticas faciais típicas manifestadas com fi ssuras palpebrais 
com eversão do terço lateral da pálpebra inferior, sobran-
celhas amplas e arqueadas, com escassez no terço lateral, 
orelhas grandes, cantos descendentes da boca, e cílios lon-
gos e grossos (Figuras 1A e 1B), malformações esquelé-
ticas com presença de braquidactalia do 5º dedo (Figura 
2A), anormalidades dos dermatóglifos com presença de hi-
pertricose do dorso (fi gura 2B), defi ciência intelectual leve 

com atraso de fala e defi ciência de crescimento pós-natal.
Ressalta-se que, tomados em conjunto, os pacientes 

com Síndrome de Kabuki apresentam alguma anormalida-
de esquelética em cerca de 80% dos casos, entre elas mal-
formações das vértebras, escoliose e anormalidades dos 
dedos, a mais comum sendo braquidactilia. Das anomalias 
estruturais, as anormalidades oculares podem ser encontra-
das em 38-61% dos pacientes, incluindo estrabismo, ptose, 
coloboma ocular e esclera azul (6).

Figura 1A - Fotografi a da paciente apresentando características faciais 
dismórfi cas típicas: fi ssuras palpebrais com eversão do terço lateral da 
pálpebra inferior, sobrancelhas amplas e arqueadas com escassez no 
terço lateral, esclera azul e cantos descendentes da boca.

Figura 1B - Fotografi a da paciente apresentando características 
faciais dismórfi cas típicas: sobrancelhas amplas e arqueadas com 
escassez no terço lateral, cílios longos e grossos e orelhas grandes/
displásicas.

Figura 2A - Figura das mãos da paciente evidenciando braquidactilia 
do 5º dedo.

Figura 2B - Figura do dorso da paciente evidenciando hipertricose.
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TABELA 1: Sistema de pontuação fenotípico da Síndrome de Kabuki

Achado clínico Pontuação possível Características pontuadas

Características 
faciais 

0 - 5 pontos 
(0 - 3 características = 1 ponto
4 - 6 características = 2 pontos
7 - 9 características = 3 pontos
10 - 12 características = 4 pontos 13 - 15 
características = 5 pontos.)

Anomalias dentárias. 
Sobrancelhas arqueadas com terço lateral esparso.
Esclera azul.
Raiz nasal larga.
Eversão da pálpebra inferior.
Ponta nasal plana.
Palato alto ou fenda palatina.
Orelhas grandes e displásicas.
Nódulos labiais.
Fissuras palpebrais longas.
Micrognatia.
Oligodontia.
Ptose.
Estrabismo.
Vermelho dos lábios fino no lábio superior e completo no lábio 
inferior.

Características 
de membros/
extremidades

Até 1 ponto
(0 - 1 característica = 0 ponto; 2 - 4 
características = 1 ponto.)

Braquidactilia ou Clinodactilia.
Luxação do quadril.
Articulações frouxas.
“Almofadas” dos dedos fetais persistentes.

Coração 1 ponto  

Rim 1 ponto  

Microcefalia 1 ponto  

Baixa estatura 1 ponto  

Total 0 - 10 pontos  

Entre as alterações estruturais craniofaciais, a fen-
da labial e/ou palatina afeta aproximadamente um terço 
dos indivíduos com a síndrome. Cerca de 3/4 dos indi-
víduos afetados apresentam palato ogival, assim como 
todas crianças com malformações de palato, dificulda-
des alimentares, otites médias frequentes e dificuldades 
de fala são mais comuns nesse subconjunto de indiví-
duos afetados (7). 

Além disso, outras anomalias estruturais que também 
podem estar presentes na Síndrome de Kabuki são anoma-
lias dentárias, como hipodontia, defeitos cardíacos congê-
nitos, anomalias gastrointestinais e geniturinárias, incluin-
do atresia anal e criptorquidia em homens (8).

Em 2010, variantes heterozigóticas patogênicas do 
gene KMT2D foram reportadas como causadoras da 
Síndrome de Kabuki, e, posteriormente, o gene KD-
M6A foi identificado como o segundo gene no qual mu-
tações poderiam determinar características da síndrome. 
Subsequentemente, Makrythanasis et al desenvolveram 
um sistema de pontuação fenotípico com o propósito 
de predizer quais indivíduos com características da Sín-
drome de Kabuki estão mais susceptíveis a possuir uma 
variante heterozigótica patogênica no KMT2D (Tabela 
1). Nesse sistema de pontuação, indivíduos com varian-

tes patogênicas heterozigóticas do gene KMT2D apre-
sentaram uma média de pontos estatisticamente maior 
(média de 6.1 pontos), comparado com aqueles que não 
possuíam uma variante patogênica do gene KMT2D 
identificada (média de 4.5 pontos) (7,9).

Nossa paciente somou um total de 3 pontos. Apesar 
de não ter sido realizado o teste genético identificando 
a presença ou não da variante patogênica do gene KM-
T2D, a pontuação da paciente, conforme o sistema de 
pontuação fenotípico, se aproxima mais dos pacientes 
que não possuíam uma variante patogênica do gene se-
gundo o estudo.

No entanto, embora o sistema seja útil para determinar 
a utilidade de testes genéticos moleculares para variantes 
patogênicas do KMT2D, em oposição ao KMD6A e a ou-
tros genes que levam a uma sobreposição de características 
da síndrome, não foi projetado para ser usado como crité-
rio formal de diagnóstico para Síndrome de Kabuki. Dessa 
forma, levando em consideração que a Síndrome de Kabu-
ki é um fenótipo reconhecível, seria adequada a elaboração 
de um consenso internacional de critérios para diagnóstico 
clínico que possa ser usado quando métodos moleculares 
não estiverem disponíveis ou se o teste genético for equi-
vocado (7).
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Síndrome de Weil evoluindo para insuficiência renal aguda:  
Um Relato de Caso

Edisom Paula Brum1, Andréia Scapini2, Gustavo Lavall Dill3
Jessica Fabbrin4, João Guilherme Fontoura Perez5

RESUMO

A leptospirose é uma doença endêmica no Brasil causada por bactérias do gênero Leptospira e transmitida pelo contato com animais, 
água ou solo contaminados com a urina de animais eivados. As infecções provocadas pela Leptospira podem ser assintomáticas ou 
progredir para a forma clínica mais severa denominada Síndrome de Weil, que apresenta taxa de letalidade de até 40%. Tal síndrome é 
caracterizada por icterícia, fenômenos hemorrágicos mucocutâneos, rebaixamento do nível de consciência, insuficiência renal aguda e 
demais distúrbios volêmicos severos, podendo ocasionar anemia progressiva e choque. A insuficiência renal aguda, uma das principais 
complicações observadas nas Unidades de Tratamento Intensivo, é caracterizada pela redução brusca da taxa de filtração glomerular, 
que acarreta em uma função excretora insuficiente e, por consequência, em um desequilíbrio hidroeletrolítico. O objetivo deste tra-
balho é relatar o caso de um paciente com Síndrome de Weil que evoluiu a óbito no Rio Grande do Sul. Para isso, realizaram-se uma 
análise de prontuário do paciente e uma revisão da literatura preexistente sobre a temática. De acordo com os resultados obtidos, os 
elevados níveis de creatinofosfoquinase em um paciente com icterícia aguda estão associados ao diagnóstico de leptospirose. Além 
disso, a icterícia manifestada por pacientes com suspeita de Síndrome de Weil apresenta-se como um indicativo de mau prognóstico. 
Dessa forma, torna-se evidente a importância da triagem rápida nos casos graves da doença para que ocorram menos complicações, 
bem como uma redução da taxa de mortalidade. 

UNITERMOS: Leptospirose, Síndrome de Weil, Insuficiência Renal Aguda

ABSTRACT

Leptospirosis is an endemic disease in Brazil caused by bacteria of  the genus Leptospira and transmitted by contact with animals, water, or soil contaminated 
with the urine of  infected animals. Leptospira infections can be asymptomatic or progress to the more severe clinical form called Weil Syndrome, which has 
a lethality rate of  up to 40%. This syndrome is characterized by jaundice, mucocutaneous hemorrhagic episodes, decreased level of  consciousness, acute renal 
failure, and other severe volemic disturbances that can lead to progressive anemia and shock. Acute renal failure, one of  the main complications observed in 
Intensive Care Units, is characterized by a sudden reduction in the glomerular filtration rate that leads to an insufficient excretory function and, consequently, 
a hydroelectrolytic imbalance. This paper aims to report the case of  a patient with Weil syndrome who died in the Rio Grande do Sul. To do so, an analysis 
of  the patient’s medical records and a review of  the pre-existing literature on the subject were performed. According to the results obtained, high creatine phos-
phokinase levels in a patient with acute jaundice are associated with the diagnosis of  leptospirosis. Moreover, jaundice manifested by patients with suspected 
Weil’s syndrome indicates a poor prognosis. Thus, the importance of  rapid triage in severe cases of  the disease becomes evident so that fewer complications 
occur, as well as a reduction in the mortality rate.

KEYWORDS: Leptospirosis; Weil’s Syndrom; acute renal failure

Weil’s Syndrom evolving to acute renal failure: a case report

| RELATO DE CASO |



611

SÍNDROME DE WEIL EVOLUINDO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA: UM RELATO DE CASO   Brum et al.

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 66 (2): 610-612, abr.-jun. 2022

INTRODUÇÃO

A leptospirose é uma doença causada por bactérias do 
gênero Leptospira relatada mundialmente, que pode acome-
ter seres humanos e animais. Tal doença pode ser contraída 
através do contato com animais infectados ou com água 
e solo contaminados com espiroquetas oriundas da urina 
de animais eivados. As infecções por Leptospira apresentam 
quadros clínicos variados, podendo ser assintomáticas ou 
até altamente graves (MAGALHÃES; ACOSTA, 2019). 

No Brasil, a leptospirose apresenta caráter endêmico, 
tendo maior número de casos em áreas de populações com 
baixo poder aquisitivo, saneamento básico deficiente e gran-
de população de roedores. Ademais, a doença apresenta taxa 
de letalidade de até 40% em casos graves (MAGALHÃES; 
ACOSTA, 2019). A forma clínica mais severa da leptospi-
rose é denominada Síndrome de Weil, sendo caracterizada 
por icterícia, na maioria dos casos bastante acentuada, fenô-
menos hemorrágicos mucocutâneos, diminuição do nível de 
consciência, insuficiência renal aguda, propensão à hipoten-
são arterial, distúrbios volêmicos severos, podendo levar ao 
choque e à anemia progressiva (GONÇALVES et al., 1969). 

A insuficiência renal aguda (IRA), por definição, é a re-
dução brusca da taxa de filtração glomerular em um espaço 
de tempo variável, sendo uma das principais complicações 
observadas nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). 
Essa redução faz com que o rim não consiga exercer sua 
função excretora adequadamente, levando a um desbalan-
ço hidroeletrolítico e a um desequilíbrio ácido-básico no 
organismo. Quando associada a fatores de risco, como 
substâncias nefrotóxicas, eventos isquêmicos, processos 
infecciosos, hipotensão arterial, eventos obstrutivos, cho-
que, insuficiência cardiovascular, insuficiência respiratória, 
insuficiência hepática, tempo médio de internação superior 
a 7 dias e neoplasias, juntamente com a evolução do quadro 
do paciente e com as diversas intervenções realizadas em 
um paciente na UTI, a IRA apresenta altos índices de mor-
bimortalidade (BERNARDINA et al., 2008).

RELATO DE CASO 

Paciente masculino, 34 anos, vigia noturno, chegou na 
emergência de um Hospital Universitário no Rio Grande 
do Sul, queixando-se de dor em membros inferiores, com 
início há cerca de 24 horas. Na chegada, apresentava pres-
são arterial (PA) 150/100 mmHg, frequência cardíaca (FC) 
90 bpm, frequência respiratória (FR) 16, saturação de O2 
(SaO2) 90% e encontrava-se afebril. Ao exame físico, o pa-
ciente apresentava endurecimento de panturrilhas. Após a 
realização de ultrassom doppler venoso, constatou-se um 
pequeno filamento de trombo em veia safena direita. Em 
torno de quatro horas após sua chegada no Serviço de 
Emergência, o paciente evoluiu com quadro de instabilida-
de hemodinâmica, insuficiência respiratória e icterícia, com 
PA 90/50mmHg, FC 110 bpm, FR 24 mrpm e SO2 85%. 

A partir disso, realizou-se o procedimento de intubação 
orotraqueal colocando o paciente em ventilação mecânica. 
Foi iniciada noradrenalina em bomba infusora e hidratação 
com soro fisiológico 0,9%.

O paciente evoluiu com anúria. Exames laboratoriais 
coletados apresentaram: Ureia 350 mg/dl, Creatinina 8,5 
mg/dl, Potássio 6,7 mg/dl, Creatinofosfoquinase 10.000 e 
Bilirrubina Indireta 8,0. Também foi feita uma gasometria 
arterial, apresentando pH 7,00, pressão arterial de dióxido 
de carbono 22, bicarbonato básico 13 e excesso de base 
-14. Baseando-se nos resultados dos exames laboratoriais 
e da gasometria arterial, foi tomada a decisão de começar 
diálise. Mesmo com doses elevadas de noradrenalina, o pa-
ciente apresentou piora do estado hemodinâmico, sendo 
iniciada também epinefrina contínua em bomba infusora. 

Devido ao quadro clínico do paciente e aos níveis ele-
vados de CPK, suspeitou-se de leptospirose em sua forma 
clínica mais severa, a Síndrome de Weil, e foi solicitada so-
rologia para leptospirose. Ademais, foi instalado um cateter 
de duplo lúmen para hemodiálise, sendo iniciada a terapia 
dialítica. Em torno de 30 minutos após o começo da diáli-
se, o paciente apresentou parada cardiorrespiratória (PCR) 
em fibrilação ventricular. Foram feitas manobras de reani-
mação que não obtiveram êxito, evoluindo ao óbito do pa-
ciente. O resultado da sorologia para leptospirose não foi 
expedido antes do falecimento do paciente, portanto, ele 
foi tratado para Síndrome de Weil, baseando-se exclusiva-
mente em seu quadro clínico e nos níveis elevados de CPK.

DISCUSSÃO

Devido à instabilidade hemodinâmica do paciente, a 
conduta dos médicos foi realizar um tratamento de supor-
te, até descobrirem a etiologia da doença com a sorologia. 
Com base no valor elevado da CPK e no quadro clínico do 
paciente, o qual incluía insuficiência respiratória, icterícia e 
anúria, o paciente foi tratado para Síndrome de Weil, secun-
dária à leptospirose. Um estudo descritivo realizado a partir 
de casos confirmados de leptospirose humana, em residen-
tes de Porto Alegre, entre os anos 2007 e 2013, constatou 
que as principais manifestações que constituem a evolução 
para a Síndrome de Weil incluem icterícia (62,1%), insu-
ficiência renal (35,8%) e alterações respiratórias (34,4%) 
(MAGALHÃES; ACOSTA, 2019). 

Além disso, níveis muito elevados de CPK, em um pa-
ciente com icterícia aguda, sugerem fortemente um diagnós-
tico de leptospirose (JOHNSON; SILVA; ROCHA, 1975). 
A terapia antimicrobiana não foi iniciada, considerando 
o fato de que a etiologia ainda não havia sido descoberta, 
mesmo que houvesse a suspeita de Síndrome de Weil. Os 
médicos então buscaram estabilizar hemodinamicamente o 
paciente com noradrenalina e epinefrina contínua em bom-
ba infusora, ventilação mecânica devido à baixa saturação, e 
terapia dialítica; contudo, após uma parada cardiorrespirató-
ria em fibrilação ventricular, o paciente evoluiu para óbito. 
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CONCLUSÃO

A leptospirose, apesar de ser uma doença autolimitada, 
apresenta uma mortalidade elevada quando relacionada a 
manifestações graves nos casos de progressão para a fase 
tardia da doença, a Síndrome de Weil. Entre essas mani-
festações, podemos citar hemorragia, insuficiência renal, 
insuficiência respiratória e arritmias cardíacas. A icterícia 
também é um indicativo de mau prognóstico, visto que a 
insuficiência renal aguda e a hemorragia geralmente estão 
associadas. Em quadros com icterícia aguda, níveis muito 
elevados de CPK estão relacionados a um diagnóstico de 
leptospirose.

Nos casos dos pacientes de alto risco, a triagem rápida 
é fundamental para a redução da taxa de mortalidade, as-
sim como a diálise, que auxilia na prevenção da mortalida-
de por insuficiência renal oligúrica. A leptospirose é uma 
doença que está associada a condições precárias de sanea-
mento básico e habitação, como córregos assoreados nas 
cidades, que aumentam o contato das pessoas com água 
e solo contaminados pela urina de roedores. Diante dis-
so, percebe-se a importância das medidas de prevenção da 
doença, as quais incluem interromper as vias de transmis-
são, realizando o controle de roedores, e prevenir o contá-
gio nos seres humanos através de melhorias nas condições 
sanitárias e de habitação da população.
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Informações da internet trazidas na consulta médica:  
“Uma faca de dois gumes”

Carolina Machado1, Marjorie Mergen2, Alessandro da Silva Scholze3 

RESUMO

A internet tornou-se uma fonte acessível de informações, inclusive quando as pessoas buscam esclarecimentos sobre sua saúde, tanto 
antes como após uma consulta médica. Neste trabalho, investigamos as representações sociais dos médicos em relação a consultas nas 
quais o paciente traz informações pesquisadas na internet. Realizamos um estudo qualitativo de caráter exploratório, a partir de entre-
vistas semiestruturadas com cinco professores médicos do curso de Medicina de uma universidade do litoral norte de Santa Catarina, 
em uma amostra de conveniência. Os dados foram analisados pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), resultando em 
um DSC com representações positivas e outro, com representações negativas a respeito das informações trazidas da internet pelos pa-
cientes, sendo esse um evento considerado comum pelos sujeitos. As representações positivas identificavam a participação mais ativa 
das pessoas em seus tratamentos, desde o estímulo a buscar o médico, facilitando o diálogo com o profissional, especialmente quando 
as informações corroboravam as ideias deste. Representações negativas envolviam a discordância das informações em relação ao co-
nhecimento do médico, preocupação deste com as fontes da internet não serem confiáveis, possíveis prejuízos à adesão do paciente 
e a sensação do médico estar sendo substituído pela internet. Portanto, os médicos percebem tais informações como potenciais obs-
táculos, mas que podem se revelar úteis na medida em que sejam acolhidas e estimulem um papel ativo do paciente em seu cuidado. 

UNITERMOS: Internet, Uso da Informação Científica na Tomada de Decisões em Saúde, Relações Médico-Paciente, Comunicação 
em Saúde

ABSTRACT

The Internet has become an accessible source of  information when people seek clarification about their health before and after a medical consultation. In this 
paper, we investigate the social representations of  physicians regarding appointments in which the patient brings information researched on the Internet. In 
a convenience sample, we conducted a qualitative exploratory study based on semi-structured interviews with five medical teachers from a university’s medical 
school on the northern coast of  Santa Catarina. The data were analyzed using the Discourse of  the Collective Subject (DCS) method, resulting in a DCS 
with positive representations and another with negative representations concerning the information brought from the web by the patients, this being an event 
considered as usual by the subjects. Positive representations identified more active participation of  people in their treatments, from encouragement to seek the 
doctor, facilitating the dialogue with the professional, especially when the information corroborated his ideas. Negative representations involved the disagreement 
of  the information about the physician’s knowledge, the physician’s concern that the Internet sources were unreliable, possible harm to the patient’s compliance, 
and the physician’s feeling of  being replaced by the Internet. Therefore, physicians perceive such information as potential obstacles, but that may be useful as 
long as it is accepted and stimulates an active role of  the patient in his care.

KEYWORDS: Internet; use of  scientific information for health decision making; physician-patient relations; health communication.

Internet information brought in the medical consultation: “a double-edged sword”
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INTRODUÇÃO

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2016 64,7% dos brasileiros com 
mais de dez anos possuíam acesso à internet, índice este 
que em 2015 era de 57,5%. Isso mostra um potencial cres-
cimento da internet como fonte de informações (1,2). O 
uso da internet para a busca de informações em saúde por 
usuários de serviços públicos e privados em Tubarão/SC 
foi relatado por 50% dos entrevistados, sendo que 25,5% 
desses indivíduos abordavam essa informação na consulta 
médica. A grande maioria (83%) daqueles que traziam es-
ses dados no atendimento não notou reação negativa do 
médico assistente nessa situação (3). Estudo realizado na 
Coréia também mostrou a grande frequência de informa-
ções trazidas pelos pacientes para consultas médicas, o que 
foi relatado por 90,5% dos médicos. E, entre os médicos 
entrevistados, 40,2% acreditavam que as informações tra-
zidas da internet pelos pacientes eram um obstáculo para a 
eficácia da consulta médica (4).

A consulta médica se constitui no encontro entre duas 
visões diferentes, não necessariamente antagônicas, do 
processo saúde-doença. A Antropologia Médica emprega 
os termos illness e disease para especificar os diferentes sig-
nificados de doença ou enfermidade para a pessoa doente 
e para o médico que a atende. Disease representa o enten-
dimento do médico ou outro profissional de saúde a partir 
de conceitos biológicos, empregando predominantemen-
te métodos e variáveis quantitativas para definir saúde e 
doença, com uma abordagem habitualmente normativa e 
que busca excluir as características do indivíduo em favor 
de uma ontologização das patologias. Illness, por sua vez, 
refere-se à forma como a pessoa vivencia sua experiência 
de adoecimento, trazendo elementos de suas experiências 
prévias, bem como aquilo que aprendeu com sua família e 
em seu meio social a respeito de como lidar com situações 
de doença, além dos sintomas e sinais também valorizados 
pelos profissionais biomédicos (5).

Ao se deparar com a doença, como qualquer infortúnio, 
a pessoa se coloca algumas questões fundamentais para 
que ela possa decidir o que fazer a respeito. Tais questões 
são válidas em diferentes culturas, incluindo: O que está 
acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comi-
go especificamente? Por que isso está acontecendo agora? 
Quais as possíveis consequências para meu trabalho, mi-
nha família? O que pode acontecer se eu não fizer nada 
a respeito? Se eu decidir fazer algo a respeito, quem pode 
me ajudar? A internet, naturalmente, se apresenta como 
um recurso cada vez mais acessível para auxiliar a pessoa 
doente na busca por respostas a essas questões e, no caso 
de ela decidir buscar o médico, as informações aí obtidas 
chegarão até este na consulta (5).

Portanto, podemos perceber que as informações em 
saúde advindas da internet estão cada vez mais presentes na 
consulta médica, e que as mesmas podem impactar a relação 
médico-paciente de diferentes formas, somando-se às de-

mais influências já reconhecidas. Neste estudo, investigamos 
a percepção dos médicos em relação a consultas nas quais o 
paciente traz informações pesquisadas na internet.

MÉTODOS

Realizamos um estudo qualitativo de caráter explora-
tório utilizando entrevistas semiestruturadas. Os sujei-
tos de pesquisa foram professores médicos do curso de 
Medicina de uma universidade no litoral norte de Santa 
Catarina, representando as grandes áreas do internato 
médico, em uma amostra de conveniência de cinco su-
jeitos, incluindo um representante de cada uma das se-
guintes disciplinas: Medicina de Família e Comunidade, 
Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia 
e Obstetrícia. Estes foram identificados entre os docen-
tes atuando no segundo semestre letivo de 2017, a partir 
das informações obtidas com a coordenação do curso. 
Os sujeitos foram convidados a participar do estudo me-
diante leitura e aceitação do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). As entrevistas foram feitas 
por um dos pesquisadores, sendo agendadas individual-
mente e sugerindo-se realizá-las no ambiente de trabalho 
do docente, mas podendo adaptar o local de acordo com 
a conveniência do mesmo. As entrevistas foram gravadas 
em mídia digital e transcritas para análise. 

A análise foi realizada com o método do Discurso do 
Sujeito Coletivo (DSC),  técnica utilizada em pesquisas 
qualitativas que busca, através de operadores denominados 
Ideias-Centrais e Expressões-Chave, criar um discurso úni-
co do coletivo, sintetizando todos os demais, configurando 
o DSC. Este possibilita que se agreguem depoimentos de 
maneira sistematizada, sem reduzi-los a quantidades. Essa 
técnica permite que se investiguem os valores, pensamen-
tos, crenças e representações de uma coletividade sobre um 
determinado tema utilizando-se de métodos científicos. 
No DSC, as Expressões-Chave são trechos do discurso 
que devem ser destacados pelo pesquisador e que revelam 
a essência do conteúdo do discurso. Já a Ideia-Central é 
a expressão linguística que nomeia, descreve e revela, da 
forma mais sintetizada possível, os sentidos analisados em 
cada uma das respostas e em cada conjunto de expressões-
-chave. A consolidação de diferentes Expressões-Chave, 
identificando Ideias-Centrais similares, no discurso de cada 
sujeito dá origem ao DSC que constitui um discurso-sínte-
se, em primeira pessoa, representativo das falas de todos os 
indivíduos que fazem parte do grupo estudado (6, 7). Os 
resultados obtidos foram discutidos com base na revisão 
de literatura sobre os temas: relação médico-paciente, in-
ternet, informação, saúde e comunicação em saúde. 

Seguimos nesta pesquisa as determinações da Resolu-
ção 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Este pro-
jeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pes-
quisa, e a coleta dos dados só teve início após a aprovação, 
de acordo com o parecer 2.403.704.
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RESULTADOS 

Os DSC elaborados a partir das falas dos cinco sujeitos 
de pesquisa foram apresentados nos Quadros 1 e 2. No 
primeiro, reuniram-se as Expressões-Chave oriundas de 
Ideias-Centrais indicando representações positivas das in-
formações trazidas à consulta a partir da internet, enquan-
to, no Quadro 2, o DSC ilustra as representações negativas 
dos sujeitos quanto a essas informações.

DISCUSSÃO

Com o advento do acesso fácil à informação em saúde, 
pacientes opinadores são cada vez mais frequentes. Todos 
os médicos entrevistados neste estudo consideravam fre-
quentes as situações em que pacientes traziam informações 
da internet nas consultas médicas, relatando também que 

esses casos eram mais comuns nas consultas particulares, 
quando comparadas àquelas dos serviços públicos de saú-
de. Isso está de acordo com um estudo mostrando que 
83,5% dos médicos no sul do Brasil apontavam ser fre-
quente que pacientes busquem informações relacionadas 
à saúde na internet, apesar de estimarem essa ocorrência 
entre seus próprios pacientes em cerca de 50%. Destes mé-
dicos, 85,7% acreditavam que os pacientes buscam maiores 
esclarecimentos na internet após as consultas médicas (8). 

Ao pesquisar pacientes brasileiros, observou-se uma re-
lação entre maior renda e escolaridade com o uso da inter-
net, sendo que 50% utilizavam a ferramenta para buscar in-
formações sobre saúde e doença, em sua maioria mulheres. 
Desses entrevistados, 25,5% abordavam tais informações 
com o médico durante a consulta, e 83% deles não notaram 
reação negativa do médico assistente nessa situação (3).

Quanto a como o médico se sente em relação a essa si-
tuação, em nossa pesquisa, todos  concordaram que a inter-
net possui seus pontos positivos e que a mesma já faz parte 
da vida das pessoas, sendo algo que eles devem procurar 
aceitar e se adaptar, como podemos notar na seguinte fala: 
“[...] não adianta a gente ficar brava, eles não vão parar de 
consultar o Google” (Quadro 2).  No Brasil, verificou-se 
que a grande fonte de pesquisa dos pacientes é realmente 
o portal do Google, utilizado por 42,6% de 216 pacientes 
entrevistados (3). Em pesquisa feita com 493 médicos sul-
-coreanos, 34,7% concordaram que a informação da inter-
net sobre saúde tem um efeito geral positivo na população. 
50,1% acreditam que essas informações aumentam o en-
tendimento sobre condições médicas (4).

Quanto ao impacto dessas informações na saúde do 
paciente, o presente estudo demonstrou que os médicos 
possuem opiniões mistas, tanto positivas como negativas. 
No Quadro 1, podemos notar que os médicos apresen-
tam perspectivas positivas sobre o uso da internet pelos 
pacientes quando esta auxilia a consulta, indo ao encon-
tro das opiniões do próprio profissional ou mesmo quan-
do essas informações transformam o paciente em parte 
ativa do processo, seja através de discussões ou dúvidas. 
Helman, ao discorrer sobre as interações entre o médico 
e o paciente na visão da antropologia médica, defende que 
ambas as partes, mesmo quando de origens sociais e cul-
turais semelhantes, possuem olhares diferentes no quesito 
de problemas de saúde (5). Isso é evidenciado no DSC do 
Quadro 1 em “os pacientes que vêm com sua preconcep-
ção a respeito da saúde ou da doença e nós, médicos, temos 
o conhecimento científico”. Neste caso, os pontos de vista 
não são excludentes e nem um é melhor ou mais correto 
que o outro, são apenas distintos, cada um possuindo suas 
fraquezas e pontos fortes.

A literatura mostra que 50% dos médicos se dizem con-
tentes com pacientes que trazem essas informações duran-
te a consulta, ao passo que 11% se demonstram insatis-
feitos. Ainda, 56,9% deles acreditam que a internet ajuda 
na relação médico-paciente, enquanto outros 15,5% creem 
que a mesma atrapalha na relação. Tais dados sugerem que, 

Quadro 1: DSC dos médicos com representações positivas das 
informações da internet para a consulta.

O paciente faz parte do processo da cura e tratamento, ele não 
está alheio ao processo. É bem interessante, a gente consegue 
conversar com eles a respeito. Uso isso como um alerta de que 
aquela doença precisa de um apoio médico. Tem alguns sites que 
são bem confiáveis. Acho que sou bem flexível, tudo é negociado 
com os pacientes que vêm com sua preconcepção a respeito 
da saúde ou da doença e nós, médicos, temos o conhecimento 
científico. Tento ser muito claro com o paciente, utilizar uma 
linguagem simples. A gente conseguiu conversar bastante sobre a 
doença, eu consegui estudar.

Fonte: Trabalho de campo.

É bem ruim porque traz uma informação bem distorcida. Na maioria 
das vezes, eu acho que funciona de uma forma negativa, o paciente 
chega mais assustado. Quando elas observam alguma alteração 
em exames, alguns sintomas diferentes, tentam pesquisar para ver 
se encaixa em alguma doença ou apenas para confirmar resultados. 
É uma faca de dois gumes, ela acreditava bastante que não era 
nada, mas quando o diagnóstico veio, foi complicado. Muitas 
vezes, o paciente deixa de seguir um tratamento orientado pelo 
médico por usar informações obtidas na internet. É ruim também 
pois, às vezes, eles pegam informações de coisas que a gente não 
tem como tratamento aqui. Você se sente trocado pela mídia. Fico 
receosa, pois isso pode acabar prejudicando, mas não adianta a 
gente ficar brava, eles não vão parar de consultar o Google. Manter 
a calma e cuidar para não se levar para um mau caminho e ser 
um pouco mais ríspido com o paciente. Mostrar o erro e orientar 
alguns sites que eles possam pesquisar, alguma coisa que tenha 
realmente um respaldo científico.

Quadro 2: DSC dos médicos com representações negativas das 
informações da internet para a consulta.

Fonte: Trabalho de campo.
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na visão do médico, a busca de informações na internet 
por pacientes interfere na interação entre ambas as partes 
e na maneira como se relacionam, podendo ser de forma 
negativa ou positiva, dependendo da situação em que essas 
informações foram abordadas e do contexto em que os 
indivíduos estavam inseridos (8). 

Um elemento ausente nos DSC aqui identificados foi a 
importância da qualidade da relação médico-paciente antes 
da consulta em que a informação advinda da internet foi 
abordada pelo paciente. Uma boa relação médico-paciente 
anterior faz com que os profissionais empreguem um olhar 
mais positivo nessas situações e não se sintam ameaçados 
por elas. Já uma relação previamente ruim pode prejudicar 
ainda mais a conjuntura, aumentando o estresse de ambas 
as partes (9). 

O Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) cons-
titui-se em uma proposta de modificação da abordagem 
em saúde, superando o modelo biomédico e suas limita-
ções. Além de investigar os sinais e sintomas da patologia, 
a consulta passa a incorporar quatro outros componentes, 
e o primeiro dos quais é: Explorando a saúde, a doença e a 
experiência com a doença. Neste componente, a anamnese 
e o exame físico são acrescidos de uma busca por pistas e 
interrogações que permitam compreender os sentimentos 
da pessoa a respeito do seu problema, que ideias ela traz 
sobre o que está acontecendo com ela, que mudanças a 
situação vivida introduziu em suas funções habituais e, ain-
da, quais suas expectativas a respeito do que pode obter 
na consulta. Assim, as informações que a pessoa traz da 
internet seriam naturalmente abordadas em uma consulta 
empregando o MCCP (10).

Já no Quadro 2, notamos que as representações negati-
vas são justificadas principalmente com base na afirmação 
de muitas informações da internet não serem corretas, sen-
do papel do médico “Mostrar o erro e orientar alguns sites 
que eles possam pesquisar, alguma coisa que tenha real-
mente um respaldo científico”. Murray et al. avaliaram de 
forma quantitativa o assunto, mas focando na percepção 
dos pacientes e não dos médicos (11). A grande maioria 
dos entrevistados que procurou informações na internet 
relatou não ter dificuldades em encontrar material que con-
siderasse de qualidade, apesar de 72% se mostrarem preo-
cupados com a confiabilidade do conteúdo sobre saúde 
que existe na internet. Apenas 35% dos pacientes se consi-
deraram muito capazes de determinar se a informação em 
um website era ou não confiável. Em pesquisa realizada no 
Brasil, nenhum dos pacientes avaliou as informações obti-
das como sempre errôneas, mas a maioria (47%) achou que 
a qualidade da informação variava dependendo do site. Já 
39% deles classificaram os dados como nem sempre cor-
retos, e 14% disseram achar que as informações em saúde 
obtidas na internet estão sempre corretas (3).

Os indicadores e critérios empregados pelos pacientes 
para avaliar a qualidade da informação obtida na internet 
foram investigados em uma Revisão Sistemática, na qual se 
verificou que os critérios mais utilizados eram confiabilida-

de da fonte, sua expertise no tema e objetividade na apre-
sentação das informações. Tais critérios seriam verificados 
por indicadores relacionados à fonte em si, como sendo 
universidades ou instituições de saúde, além de apresentar 
uma descrição dos propósitos da fonte no site; o conteúdo 
apresentado, especialmente em relação a seu consenso en-
tre diferentes fontes; e o design do site ou aplicativo. Desse 
modo, também na avaliação das fontes de informação na 
internet, os pacientes se baseiam em fatores diferentes dos 
utilizados por especialistas, influenciados pelo contexto, 
como crenças pessoais e necessidades do momento (12).

A preocupação com informações incorretas pode não 
ser, entretanto, solucionada com a orientação de sites com 
respaldo científico, como sugeriu uma Revisão Sistemáti-
ca sobre informações disponíveis online a respeito de dor 
lombar. Foram pesquisados sites não comerciais de seis 
países diferentes de língua inglesa, incluindo hospitais, 
universidades, associações profissionais e de consumido-
res. Ainda assim, as recomendações, em comparação com 
diretrizes cientificamente embasadas, foram consideradas 
imprecisas em 36,2% dos casos e pouco claras em 20,5%. 
Além disso, apenas 6% relatavam conflitos de interesse, 
fonte de recursos ou patrocínio (13).

Empregando uma estratégia mais próxima à utiliza-
da por pacientes, um estudo direcionado à dismenorreia 
realizou buscas sobre esse problema nos sites Google,  
Yahoo e Bing, a fim de avaliar a qualidade das informações 
disponíveis em língua inglesa. Os resultados da análise de 
25 diferentes páginas da internet mostraram que a leitura 
desses recursos exige um nível educacional em torno de 10 
anos de estudo, com credibilidade e qualidade variáveis. As 
páginas não citavam riscos dos tratamentos propostos em 
52% dos casos, enquanto apenas 12% deixavam de citar 
os benefícios; 8% eram dedicadas a promover produtos e 
24% apresentavam vieses em favor de produtos próprios 
(14). As mesmas dificuldades, relacionadas com a exigência 
de um alto grau de escolaridade para o entendimento do 
conteúdo, falta de indicação de autoria e baixa credibilida-
de, foram encontradas em estudos a respeito de informa-
ções na internet sobre câncer de boca (15).

Observa-se a dificuldade de divulgar adequadamente 
informações baseadas em evidências nas redes sociais com 
formatos que utilizem linguagem leiga, pela necessidade de 
concisão na forma e nas conclusões, o que se torna espe-
cialmente desafiador diante de estudos com resultados in-
conclusivos, os quais também deveriam ser compreendidos 
pelos usuários da internet (16).

Assim, pode-se corroborar a perspectiva médica quanto 
a informações obtidas da internet expressada em “É bem 
ruim porque traz uma informação bem distorcida” (Qua-
dro 2). Como resposta a isso, Gunter também identificou 
a dificuldade de uma pessoa com problemas de saúde en-
contrar informações de boa qualidade e, mais ainda, per-
tinentes ao seu problema específico na internet, sugerindo 
que os médicos devem ser difusores dessas informações 
nas redes sociais, tanto entre seus contatos pessoais como 
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profissionais, de modo a atingir o maior número possível 
de pessoas, reconhecendo que os pacientes em geral fazem 
essas buscas, contando ou não a seus médicos (17).

Outro aspecto da representação negativa dos médicos 
em relação a informações da internet que as pessoas trazem 
para a consulta é no sentido de as mesmas prejudicarem a 
adesão do paciente ao tratamento proposto, pois “Muitas 
vezes, o paciente deixa de seguir um tratamento orienta-
do pelo médico por usar informações obtidas na internet” 
(Quadro 2). Entre médicos coreanos, 54,8% consideram 
que as informações obtidas na internet desencorajam os 
pacientes a seguirem o tratamento por eles proposto (4).

Nesse sentido, um estudo experimental sobre adesão a 
rastreamento de câncer de cólon sugeriu que enviar infor-
mação aos candidatos ao rastreamento pela internet com 
uso de quantificadores verbais do número de participantes 
do rastreamento, como “um grande número” ou “quase a 
metade”, proporciona um maior número de pessoas dis-
postas a aderirem ao rastreamento do que informações 
empregando quantificadores numéricos da porcentagem 
da população que participa do rastreamento atualmente. 
Dessa maneira, a forma de apresentar a informação online 
poderia, de fato, influenciar na maior ou menor adesão a 
um procedimento ou tratamento proposto, ainda que esse 
estudo não tenha verificado qual o papel da consulta médi-
ca no processo (18).

Outro estudo, randomizado e controlado, sobre toma-
da de decisão em pessoas com indicação de mastectomia 
ou cirurgia conservadora por câncer de mama, buscou ve-
rificar se haveria diferenças percebidas na comunicação clí-
nica entre aquelas que recebessem, previamente à consulta 
com o cirurgião, um instrumento específico para tomada 
de decisão ou uma recomendação para buscar sites especí-
ficos de boa qualidade, no caso, da American Cancer Society 
e National Cancer Institute. Concluiu-se que não havia dife-
rença na percepção das pessoas a respeito da qualidade da 
comunicação durante a consulta cirúrgica, independente-
mente da fonte das informações prévias recebidas. Por ou-
tro lado, qual cirurgião consultado, entre sete profissionais 
diferentes, teve um reflexo na maior ou menor satisfação 
com o processo de decisão (19).

Ao avaliarmos o atendimento médico, percebemos que 
ele se caracteriza por elementos simbólicos e rituais, em 
que existe, de certa forma, uma diferença de poderes entre 
o médico e o paciente, que pode ser agravada por caracte-
rísticas como classe social, etnia, idade ou gênero. Quanto 
maior o desnível nessa relação, maiores as dificuldades. Du-
rante a consulta, o indivíduo irá apresentar de forma verbal 
e não verbal a sua perturbação (illness), enquanto o médico 
irá converter essa visão em uma patologia (disease) e então 
prescrever um regime de tratamento. Para que a consulta 
tenha êxito, ambas as partes devem estar em consenso não 
apenas com o tratamento, mas também com o diagnóstico, 
com a etiologia e com o prognóstico da doença. Antes que 
se chegue a esse consenso, cada parte tentará influenciar a 
outra para que o resultado final seja o mais próximo do que 

deseja. Assim, caso as partes ainda estejam em discordância 
ao fim do atendimento, é muito provável que o indivíduo 
não siga o tratamento de maneira adequada ou busque uma 
nova opinião (5). Nesse sentido, o terceiro componente do 
MCCP dedica-se a elaborar um Plano de Manejo Conjunto 
com a pessoa atendida, estabelecendo quais são as priorida-
des e os objetivos do tratamento e definindo claramente os 
papéis da pessoa e do médico nesse processo. Pesquisas su-
geriram que o treinamento dos médicos em comunicação 
clínica resulta em maior adesão ao tratamento, bem como o 
treinamento de médicos em cuidados centrados na pessoa 
se traduz em melhoras nos desfechos em saúde (10).

Na perspectiva médica, as informações provenientes da 
internet podem propiciar angústia desnecessária, de modo 
que “o paciente chega mais assustado” (Quadro 2). 

Um estudo com médicos mostrou que a grande maio-
ria (85,4%) não acredita que os pacientes consigam julgar 
a relevância das informações obtidas em relação às suas 
próprias condições de saúde e que essas informações au-
mentam o medo e a preocupação dos pacientes em relação 
à saúde (74,5%). Ainda, a maior parte (61,5%) considerou 
pacientes que buscam informações na internet como me-
nos capazes de manejar de maneira efetiva seus problemas 
de saúde, sendo que 44,1% acreditavam que tais informa-
ções causam visitas desnecessárias de alguns indivíduos ao 
serviço de saúde (4).

Por outro lado, uma pesquisa etnográfica em grupos de 
saúde no Facebook, avaliando diversas trocas de informa-
ções entre indivíduos sobre sua saúde e suas enfermidades, 
concluiu que o “paciente informado” demonstra uma rei-
teração do conhecimento biomédico, certamente de forma 
e profundidade diferentes dos médicos com anos de for-
mação, mas de nenhuma maneira divergente. Então, o em-
poderamento dado pela internet ao “paciente informado” 
é complementar ao saber médico, sendo ambas as faces de 
uma mesma realidade, mas que não isenta o paciente de 
questionar o médico e entrar em conflito com o mesmo 
devido a essas informações (20).

Pode-se perceber, nessa representação negativa a res-
peito das informações da internet causarem uma angústia 
desnecessária ao paciente, a dificuldade dos médicos para 
lidar com as diferenças nas visões que profissionais da saú-
de e leigos apresentam sobre o mesmo problema. Assim, 
enquanto o médico em sua análise tende-se a focar no indi-
víduo enfermo, este, muitas vezes, tem seu adoecimento al-
terado por suas relações sociais, buscando nelas amparo ou 
se isolando, quando não parece obter o apoio desejado (5).

Essas discordâncias, quando não superadas, podem 
motivar a representação negativa que transparece na fala 
“Você se sente trocado pela mídia” (Quadro 2). Em um 
estudo quantitativo, 20,9% dos médicos diziam sentir que 
sua autoridade era questionada quando informações eram 
trazidas da internet para a consulta. Apesar de 42,5% dos 
médicos apontarem que tais situações não teriam impac-
to na relação médico-paciente, quando questionados so-
bre como elas afetavam a efetividade da consulta, 40,2% 
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identificaram essas informações trazidas pelos pacientes 
como sendo um obstáculo (4). Ainda que alguns acolham 
de forma positiva as informações da internet que os pa-
cientes trazem à consulta, no geral mantém-se essa pers-
pectiva negativa da situação. Analisando-se a reação ini-
cial à apresentação dessas informações na consulta com 
General Practitioners (GPs) no Reino Unido, a mais comum 
foi ansiedade, que pareceu estar ligada com três fatores 
principais: o medo de parecer incompetente, o medo de 
perder o controle da consulta e o medo de ser menospre-
zado, desvalorizado (9).

Em nossa pesquisa, as estratégias relatadas pelos entre-
vistados para lidar com essas situações que interferem na 
relação médico-paciente foram: buscar ser claros com o 
paciente, utilizar linguagem simples e tentar manter a calma 
para lidar com momentos em que o paciente aborda infor-
mações da internet na consulta médica. Em pesquisa com 
GPs no Reino Unido sobre pacientes que traziam infor-
mação da internet nas consultas, uma estratégia, ao perce-
berem o sentimento de ansiedade nesses atendimentos, foi 
adotar mudanças de comportamento para que ganhassem 
tempo, permitindo que esse sentimento se dissipasse. O 
uso de perguntas abertas foi uma das técnicas relatadas para 
esse fim, assim como perguntas que ajudassem o médico a 
entender como essa informação se aplicava à situação e a 
razão pela qual o paciente resolveu citá-la. Para alguns pro-
fissionais, admitir a ignorância em relação à informação era 
uma ferramenta para dissipar a ansiedade, enquanto outros 
notaram dificuldade pessoal em reconhecer sua falta de co-
nhecimento. Alguns daqueles que possuíam resistência a 
essa opção  perceberam que tal resistência diminuía con-
forme eles ganhavam confiança em suas habilidades como 
médicos. Os profissionais comentaram refletir após atendi-
mentos que consideraram difíceis, e então aprenderam algo 
com essas experiências, ajustando seu comportamento em 
consultas semelhantes futuras (9).

Desse modo, o sentido de “A gente conseguiu conver-
sar bastante sobre a doença, eu consegui estudar” (Quadro 
1) pode ir além do estudo e aprendizado sobre a doença 
isoladamente, evoluindo para uma abordagem mais ampla, 
que melhore a comunicação entre profissionais e pessoas 
atendidas. Essa Expressão-Chave do DSC de representa-
ções positivas, bem como trechos do DSC de representa-
ções negativas (Quadro 2), por exemplo, “Mostrar o erro e 
orientar (...)”, revelam a perspectiva característica do racio-
cínio de um especialista focal, ainda que buscando o diálo-
go, este permanece centrado na doença e o saber médico é 
o único considerado correto. A perspectiva generalista, in-
trínseca à Atenção Primária em Saúde, por sua maior com-
plexidade em relação ao contexto de vida e adoecimento 
das pessoas que trazem problemas mais incipientes e in-
diferenciados que aqueles habitualmente vistos pelo espe-
cialista focal, necessariamente se mostra mais abrangente 
e permeável às discussões que envolvem a experiência da 
pessoa com a doença. Porém, a capacidade de transitar en-
tre o olhar mais focado na disease e uma perspectiva ampla, 

como uma grande angular visualizando a illness, incluindo 
ainda a capacidade de voltar o olhar para si mesmo, em 
suas emoções e diálogos internos, seria a característica mais 
desejável para todos os profissionais de saúde. Este profis-
sional deveria se mostrar “bem flexível” (Quadro 1) não 
apenas para evitar desqualificar o conhecimento leigo, mas, 
também, no sentido de somar à sua competência clínica as 
competências relacionais advindas não da formação téc-
nica, mas de suas emoções e intuição pessoal aplicadas no 
interesse do paciente (21).

CONCLUSÃO

Os médicos entrevistados foram unânimes ao reconhe-
cer a ocorrência de situações nas quais os pacientes trazem 
para a consulta informações obtidas na internet. Surgiram, 
contudo, divergências no discurso desses profissionais a 
respeito dos aspectos positivos ou negativos desse fenô-
meno quanto à relação médico-paciente, à adesão ao trata-
mento e mesmo ao bem-estar do paciente.

Assim, a internet é descrita como “uma faca de dois gu-
mes”, capaz de beneficiar ou prejudicar o processo saúde-
-doença e o andamento das consultas médicas. No sentido 
positivo, o paciente informado pode estar mais empodera-
do para contribuir com a construção e implementação de 
um Plano de Manejo Conjunto com o médico, na medida 
em que seu conhecimento prévio pode facilitar o diálogo 
nesse processo. Em uma representação negativa, as infor-
mações da internet podem ser errôneas do ponto de vis-
ta médico, induzindo a pessoa a minimizar problemas de 
saúde ou gerando angústia desnecessária, quando desenca-
deiam preocupações exageradas.

De qualquer modo, a informação em si constitui-se em 
um recurso do qual a pessoa doente poderá lançar mão, 
seja obtida na internet ou de forma mais tradicional, por 
meio de familiares ou na comunidade da qual ela faz par-
te. A maior capacidade de difusão de informações e a di-
versidade de fontes disponíveis, certamente, diferenciam 
a internet em relação às fontes mais tradicionais, porém 
o encontro com o médico irá modular a maneira como a 
informação é empregada, podendo ou não gerar conheci-
mento prático e aplicável.

Nesse sentido, a relação médico-paciente é reconhecida, 
tanto na representação positiva como na negativa, como 
uma influência determinante para como a informação ob-
tida na internet irá influenciar a consulta e o itinerário de 
cura e cuidado da pessoa. Mais do que apenas ser o juiz do 
que é ou não correto do ponto de vista biomédico, o papel 
do médico na consulta em que são trazidas informações da 
internet parece demandar uma capacidade de escuta qua-
lificada, que permita empregar as buscas e os resultados 
online como possíveis pistas para compreender as ideias da 
pessoa a respeito do que está se passando no seu processo 
de adoecimento, bem como suas expectativas em relação 
ao que pode obter dos cuidados médicos. A partir disso, o 
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médico estaria em posição de auxiliar o paciente a “editar” 
informações digitais, condições biopsicossociais e vivên-
cias concretas de modo a fazerem sentido no mundo real.

O presente estudo limitou-se a um grupo de informan-
tes-chave, abordados com entrevistas, de forma transversal, 
trazendo o olhar médico sobre o tema. Novas pesquisas 
poderiam ampliar o universo de sujeitos de pesquisa, tra-
zendo contribuições de outras profissões da saúde. Ainda, 
métodos como a avaliação de consultas gravadas em vídeo, 
exigindo mais tempo e recursos, contribuiriam, em muito, 
ao permitir observar diretamente as formas pelas quais os 
médicos lidam na prática com esse tipo de situação.
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Cuidados paliativos no Brasil e no mundo:  
uma revisão narrativa

Theodora Turkot Antunes Pereira1, Lucas Emanuel da Silva Ferrari2, Vinicius Miguel Tavares3

Jair de Freitas Junior4, Carolina Marafon Bayer5, Tatiana Lorena da Luz Kaestner6

RESUMO

Os cuidados paliativos (CP) são medidas que proporcionam melhora da qualidade de vida pela abordagem biopsicossocial em doentes 
com prognóstico limitado. Este trabalho objetiva revisar o conhecimento atual sobre o assunto, ampliar e disseminar tais ideais para a 
sociedade, em especial aos profissionais de saúde. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde publicou a primeira definição de Cuida-
dos Paliativos. Nesse contexto, o Brasil fundou a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, com a institucionalização desse cuidado 
e regularização de normas. Apesar disso, ainda é grande o desconhecimento do público e até mesmo do sistema judiciário sobre o 
assunto. Há poucos documentos oficiais e leis que orientem o paliativismo no país. Estudos demonstram que, muitas vezes, no mo-
mento da tomada de decisão terapêutica, o paciente já não tem condições de se expressar corretamente. Diálogos tardios e de baixa 
qualidade prejudicam o nível de entendimento sobre a enfermidade e seu prognóstico, relacionando-se à escolha por medidas fúteis 
que causam sofrimento e não alteraram o curso da doença. Nesse contexto, surgem as Diretivas Antecipadas de Vontade, com o intui-
to de o indivíduo manifestar quais intervenções admite ser submetido caso esteja incapacitado. Espera-se que, futuramente, conversas 
sobre a morte sejam realizadas de modo mais aberto e livre de preconceitos para que o paciente possa ter o maior benefício possível 
dos confortos oferecidos no fim de vida, como analgesia, orientação espiritual, presença de familiares e outras medidas de suporte.

UNITERMOS: Cuidados Paliativos, Medidas Terapêuticas, Comunicação em Saúde

ABSTRACT

Palliative care (PC) are measures that provide improved quality of  life through the biopsychosocial approach in patients with a limited prognosis. This work 
aims to review the current knowledge on the subject to expand and disseminate these ideals to society, especially among health professionals. In 1990, the 
World Health Organization (WHO)  published the first definition of  Palliative Care. In this context, Brazil founded the National Academy of  Palliative 
Care (Academia Nacional de Cuidados Paliativos [ANCP]), institutionalizing this care and regularizing norms. Despite this, the ignorance of  the public 
and even of  the judicial system on the subject is still great. There are few official documents and laws that guide palliative care in the country. Studies show that 
frequently, at the moment of  therapeutic decision-making, the patients are no longer able to express themselves correctly. Late and low-quality dialogues impair 
the level of  understanding about the disease and its prognosis, related to the choice of  futile measures that cause suffering and do not change the course of  the 
disease. In this context, Advance Directives of  Will emerge, aiming at individual manifestation regarding which interventions patients accept submitting to 
in the case of  incapacitation. Hopefully, in the future, conversations regarding death will be more open and free of  prejudice so that the patient can benefit as 
much as possible from the comforts offered at the end of  life, such as analgesia, spiritual guidance, the presence of  family members, and other support measures.

KEYWORDS: Palliative care; therapeutic measures; health communication

Palliative care in Brazil and in the world: a narrative review
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INTRODUÇÃO
 
Na atualidade, observamos o envelhecimento progressivo 

da população, o aumento da expectativa de vida e, consequen-
temente, uma maior prevalência de neoplasias e outras doen-
ças crônicas. Simultaneamente, ocorrem avanços tecnológicos 
que aperfeiçoam a terapêutica existente, possibilitando que 
doenças mortais sejam curadas ou que se transformem em 
doenças crônicas passíveis de tratamento e cuja qualidade de 
vida seja mantida, gerando longevidade. Todavia, apesar dos 
esforços dos pesquisadores e do conhecimento adquirido, a 
morte continua sendo uma certeza, ameaçando o ideal de cura 
e preservação da vida, para o qual nós, profissionais da saúde 
e futuros médicos, somos treinados.

Nossos pacientes diagnosticados com enfermidades 
sem cura acumulam-se nos hospitais, recebendo assistên-
cia inadequada, na maioria das vezes, focada na improvável 
cura através de métodos invasivos e de alta complexidade 
tecnológica. Essas abordagens, ditas fúteis, costumam ge-
rar sofrimento, não priorizam o tratamento dos sintomas 
mais prevalentes, como a dor, e não melhoram o prognós-
tico do doente.  

Sendo assim, não se trata de irmos contra a tecnolo-
gia, mas sim sobre a necessidade de refletirmos nossas con-
dutas, diante da finitude da vida e da fragilidade humana, a 
fim de atingirmos um equilíbrio e proporcionar dignidade 
aos nossos pacientes. Como uma alternativa capaz de solu-
cionar e amenizar essa limitação do cuidado ativo com os 
doentes, o Cuidado Paliativo insere-se e visa à qualidade de 
vida dos pacientes e de seus familiares diante de enfermida-
des adversas, de prognóstico negativo e sem cura.

Por fim, este trabalho tem como objetivo revisar o co-
nhecimento atual acerca do Cuidado Paliativo e almeja am-
pliar e disseminar tais ideais para a sociedade como um 
todo, em especial os profissionais de saúde. 

 
CUIDADOS PALIATIVOS 

CUIDADOS PALIATIVOS NO MUNDO 

Ainda não há um consenso sobre o surgimento do ter-
mo e a definição de Cuidados Paliativos (CP). Dois fatores 
que propiciaram o início das discussões sobre o assunto 
foram o aumento da expectativa de vida da população e a 
substituição da prevalência de doenças infectocontagiosas 
pelas crônicas, fazendo surgir novos questionamentos so-
bre o envelhecimento e cuidado (1). 

O cuidado paliativo representa o amparo terapêutico 
a pacientes sem fins curativos. A palavra “paliativa” vem 
do latim palliun, que significa manto, proteção para aqueles 
que a medicina curativa não contempla. De acordo com o 
Manual dos Cuidados Paliativos, a origem do termo está 
associada a “hospice”, que, historicamente, foram abrigos 
beneficentes mantidos por religiosos cristãos,  com a fun-
ção de acolher viajantes e andarilhos enfermos (2). 

Desde a Idade Média, a “boa morte” era considerada 
aquela em que o doente conseguia antecipar e dispor de 
tempo para organizar seus assuntos sociais e espirituais e 
que, no fim, ocorria junto dos familiares e amigos (3). 

Historicamente, o CP pode ser confundido com o ter-
mo Hospice, que foram locais criados no século V. Durante 
os séculos que se seguiram, várias instituições semelhantes 

Tabela 1: Escala de performance de Karnofsky

Fonte: Manual de Cuidados Paliativos, 2009

Tabela 2: Escala de Performance Paliativa

Fonte: Manual de Cuidados Paliativos, 2009
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surgiram, até que no século XIX foram agregadas caracterís-
ticas hospitalares. Em 1967, Dame Cicely Saunders, conside-
rada  a fundadora do Movimento Hospice Moderno, fundou 
o St. Christopher’s Hospice, objetivando o cuidado de fim de 
vida e pesquisas relacionadas ao tema. Além desse feito, a 
médica relatou que a origem do cuidado paliativo moderno 
remete ao estudo feito por Robert Twycross nos anos 1970, 
o qual comparou pacientes tratados com esquemas regulares 
de analgesia e outros apenas com doses esporádicas (4).  

Em 1982, a Organização Mundial da Saúde (OMS) ini-
ciou a criação de uma diretriz universal sobre os cuidados 
paliativos e suas políticas para alívio dos sintomas mais pre-
valentes e, oito anos depois, publicou a primeira definição 
de Cuidados Paliativos (4). 

No início dos tempos, a medicina ocidental era, em sua 
essência, humanística, tendo como base os princípios da fi-

losofia e natureza. Com o desenvolver de novas tecnologias, 
surgiu o médico cientificista com foco na ciência exata, des-
prezando a ideia de analisar o paciente como um todo, difi-
cultando sua relação com ele. No final do século XX, surgiu 
então a necessidade de resgatar essa comunicação e visão 

Fonte: da Rosa Monteiro, 2010

Tabela 3: Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton

Fonte: Bottega, 2010

Tabela 4: Escala Visual Analógica de Dor

Fonte: Manual de Cuidados Paliativos, 2009

Tabela 5: Escala de Prognóstico Paliativo

Tabela 6: Escala de Ramsey para avaliação do nível de sedação

Fonte: Namigar, 2017
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psicossocial, uma vez que somente a ciência não conseguia 
suprir as necessidades e satisfação da população (5). 

Os antigos tratados de ética médica do século XIX incen-
tivavam a ocultação da verdade por parte do médico e sua 
equipe, com o objetivo de não causar danos aos pacientes. 
Um século depois, as orientações voltaram-se à honestidade 
e boa comunicação, com o enfoque no direito do doente em 
conhecer sua doença e prognóstico, assim como participar 
ativamente das decisões a serem tomadas (6).

CUIDADOS PALIATIVOS NO BRASIL  

Não há registros seguros sobre qual teria sido o primei-
ro hospice no Brasil, porém registros datados de 1944 apon-
tam que o primeiro local construído para tal finalidade teria 
sido na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Penha, fun-
dado pelo então diretor do Serviço Nacional de Cancero-
logia, Mário Kroeff, o Asilo da Penha. Nesse local, pacientes 
que não possuíam poder aquisitivo para um tratamento de 
câncer avançado e que não conseguiam vagas em hospitais 
gerais, eram assistidos e acompanhados (7). Após a criação 
desse primeiro estabelecimento, pouco foi feito no Brasil 
e apenas em meados da década de 1980, foi reacendida a 
discussão e os avanços dos cuidados paliativos.

Porto Alegre e São Paulo seguiram o mesmo padrão de-
senvolvido por Mario Kroeff  e, guiados pela Dra. Miriam 
Martelete (Porto Alegre) e Dr. Antônio Carlos Camargo 
de Andrade (São Paulo), criaram seus respectivos Serviços 
de Dor dentro dos hospitais e, futuramente, os Serviços de 
Cuidados Paliativos (8). Somente com a fundação da Acade-

mia Nacional de Cuidados Paliativos (1990), que se iniciou 
a institucionalização desse cuidado e consequente regulari-
zação de normas, critérios de qualidade e regularização do 
profissional paliativista. Apesar disso, ainda é grande a falta 
de conhecimento por parte do público e até mesmo do sis-
tema judiciário, o qual ainda não regularizou na forma de lei 
as atividades relacionadas ao cuidado paliativo (9). 

Prova desse desconhecimento foi observada pelo Atlas 
Oficial publicado pela Associação Latino-Americana de 
Cuidados Paliativos (ALACP), que analisa a qualidade e 
implantação dos CPs na América do Sul (10). Segundo a 
ALACP, o Brasil necessita de maiores discussões sobre o 
tema, formação de profissionais capacitados, políticas es-
pecíficas e uma organização que abranja os cuidados palia-
tivos em sua totalidade, sendo o Brasil um dos 80 nações 
classificadas como nível 3 – países onde a oferta de cuida-
dos paliativos é localizada e está em processo de integrar o 
cuidado paliativo ao Sistema de Saúde (11). 

Como dito anteriormente, temos poucos documentos 
oficiais e leis que orientem o desenvolvimento de novas 
políticas e aprimoramento dos cuidados paliativos no terri-
tório brasileiro. Apesar disso, existem algumas resoluções e 
portarias que visam regulamentar o CP no SUS. A mais an-
tiga data de 03 de janeiro de 2002 e instituiu o Programa 
Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos. Entre 
os objetivos dessa portaria, destacam-se a estimulação do 
desenvolvimento de uma rede assistencial descentralizada, 
hierarquizada e regionalizada, a organização e filtração das 
informações e conhecimentos relevantes no que diz respeito 
ao CP, e a criação do Grupo Técnico Assessor do Programa 

Fonte: Ferreira, 2010

Tabela 7: Escala de Zarit
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Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos. Infor-
mações como a epidemiologia da dor no país, recursos assis-
tenciais disponíveis na época, pesquisas, avanços tecnológi-
cos e aspectos éticos foram contemplados nessa publicação, 
sendo apenas após ela que o Programa Nacional de Cuida-
dos Paliativos foi implementado no SUS, sob a perspectiva 
de prover equipes multidisciplinares para atendimento de 
pacientes com necessidade de cuidado paliativo (12)(7).

Essa primeira portaria fez com que todo um movimen-
to se iniciasse no país, levando a subsequentes publicações 
de normativas que visavam viabilizar o conceito, melhorar 
a apresentação e tornar possível esse tipo de cuidado no 
Brasil. A primeira ação resultante dessa iniciativa foi a reso-
lução da ANVISA. Tal resolução definiu que não é necessá-
ria notificação de receita “A” para dispensar medicamentos 
à base de endorfina, metadona e codeína para os pacientes 
cadastrados no Programa Nacional de Assistência à Dor e 
Cuidados Paliativos desde que estes sejam distribuídos por 
um Centro de Alta Complexidade Oncológico, Centros de 
Referência em Dor Crônica ou Comissões de Assistência 
Farmacêutica das Secretarias Estaduais de Saúde (13) (8).

Ainda em 2002, mais três portarias foram publicadas. 
A primeira, Portaria nº 1.319 GM/MS, é de 23 de julho de 
2002 e criou no sistema público os Centros de Referência 
em Tratamento de Dor Crônica. A Portaria nº 472 SAS/
MS, publicada no dia seguinte (24 de julho), estabelece as 
normas para cadastramento desses centros recém-criados 
e, em 4 de novembro, a Portaria nº 859 SAS/MS aprovou 
o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o uso de 
opiáceos no tratamento de dor crônica. Por quatro anos, 
essa foi a base de atuação dos cuidados paliativos no Brasil, 
tendo como principal ponto negativo o grande enfoque so-
mente em dor crônica, deixando as outras abordagens do 
CP marginalizadas. As coisas só mudaram de rumo em 12 
de dezembro de 2006 com a Portaria nº 3.150 MS/GM, a 
qual revogou o então vigente Programa Nacional de Assis-
tência à Dor e instituiu a Câmara Técnica em Controle da Dor e 
Cuidados Paliativos, composta por profissionais capacitados 
de diversas áreas da medicina, com o intuito de estruturar e 
reerguer a discussão dos CPs no Brasil. Desde então, pou-
co foi discutido e feito para aprimorar os CPs no país.

Entre as atuais leis vigentes, destacam-se três. A Por-
taria nº 874 GM/MS, de 17 de maio de 2013, criou o 
Programa Nacional de Prevenção e Controle do Câncer 
(PNPCC), o qual atribui aos hospitais de alta complexida-
de em cuidado oncológico garantir o cuidado paliativo na 
própria instituição ou em outros estabelecimentos da rede 
de atenção à saúde (RAS) de forma integrativa. A Porta-
ria nº 483, de 1º de abril de 2014, que remodelou a Rede 
de Atenção à Saúde das Pessoas com Dor Crônica e sua relação 
com o SUS, definindo diretrizes para organizar as linhas de 
cuidado. A última, Portaria n.º 963 GM/MS, de 27 de maio 
de 2013, redefiniu a atenção domiciliar ofertada pelo SUS, 
incluindo cuidados paliativos como critérios de elegibilida-
de para admissão dos pacientes em uma das modalidades 
desse programa (9).

CONCEITOS DE CUIDADOS  
PALIATIVOS E DADOS 

Os cuidados paliativos são definidos como medidas e 
princípios holísticos ativos e multidisciplinares, envolvendo 
os pacientes e seus familiares que enfrentam problemas de-
correntes de uma doença grave com prognóstico limitado 
e que não mais responde às medidas curativas, procurando 
proporcionar melhora da qualidade de vida por meio da 
abordagem biopsicossocial (10,11). 

Entre essas medidas, incluem-se a prevenção, identificação 
precoce, cuidado integral, manejo de sintomas angustiantes e 
do sofrimento psicológico, afirmação da vida com o reconhe-
cimento de que a morte é um processo natural, não buscando 
antecipá-la nem adiá-la; integração de aspectos psicológicos e 
espirituais como parte dos cuidados ao paciente; oferecimento 
de suporte ao paciente – para que viva ativamente o quanto 
possível até a morte – e à sua família, permitindo que tenha 
condições de cuidar do paciente até o fim; melhorar a qualida-
de de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Esse 
processo deve ser iniciado o quanto antes, juntamente com 
outras medidas de prolongamento de vida, quando cabíveis, 
como a quimioterapia e radioterapia, incluindo todas as in-
vestigações necessárias para melhor compreender e controlar 
situações clínicas estressantes (12,13). 

Comumente, CP é associado ao câncer, porém pode ser 
atribuído a qualquer situação de terminalidade. Essa asso-
ciação muito se deve à estatística de que 70% dos pacientes 
oncológicos irão ser encaminhados aos CP em sua termi-
nalidade. Para atender a toda essa estimativa, existem 7.000 
serviços de CP em mais de 90 países, porém no Brasil, ape-
nas 40 centros são especializados nessa área. A relação de 
serviços à população é uma das piores da América Latina 
(1:13.315.000), a melhor relação Latina ficou com a Costa 
Rica (1:166.000) (14,15). 

Em um estudo realizado por Agarwal e Epstein, foram 
analisados dados do Health and Retirement Study, de Silveira et al, 
os quais demonstram que, muitas vezes, no momento em que 
o paciente precisava tomar uma decisão sobre conduta, ele já 
não tinha condições de se expressar corretamente. Em con-
trapartida, os pacientes que obtiveram informações corretas, 
no momento ideal receberam os cuidados condizentes com 
suas vontades, porque puderam fazer esta opção em tempo 
adequado. Os autores exemplificam, com base em resultados 
do estudo Cancer Care Outcomes Research and Surveillance  (Can-
CORS), em que 69% dos pacientes com câncer de pulmão 
em estágio IV e 81% dos pacientes com câncer colorretal no 
mesmo estágio acreditavam que a quimioterapia teria função 
curativa, e que esses pacientes são muito mais propensos a 
sofrerem com medidas agressivas nos últimos momentos de 
suas vidas (16,17). 

Diálogos tardios, normalmente durante os últimos três 
meses de vida, estão relacionados a uma maior probabili-
dade na escolha de cuidados agressivos, uma vez que o pa-
ciente e seus cuidadores têm menos tempo para pensar de 
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acordo com seus valores e preferências. Pacientes que são 
informados do real prognóstico mais precocemente con-
seguem expor seus desejos e têm mais chances de optar 
por medidas menos agressivas, com 92,7% deles desejando 
cuidados limitados (16). 

Outra pesquisa realizada nos Estados Unidos concluiu 
que pacientes que participaram de discussões sobre o fim de 
vida estavam mais propensos a aceitar a terminalidade de sua 
doença (52,9%, comparado a 28,7% dos que não discutiram 
o assunto), decidir por medidas de alívio de dor e conforto 
(85,4%, comparado a 70%). Apresentaram números muito 
menores em relação a medidas invasivas: receber ventilação 
mecânica (1,6%, comparado a 11%) e receber ressuscitação 
cardiopulmonar (0,8%, comparado a 6,7%) (18). 

Cuidadores e familiares de pacientes que receberam me-
didas agressivas apresentam maior risco de desenvolverem 
depressão, prolongamento de luto e arrependimentos (18). 
Ademais, discussões entre os cuidadores e a equipe médi-
ca realizadas no ambiente de cuidado intensivo mostram 
melhora na comunicação entre as duas partes, diminuem o 
tempo de internamento e os níveis de estresse, ansiedade e 
depressão (19). No entanto, estudos indicam que o nível de 
entendimento da gravidade da doença e de seu prognósti-
co por parte do doente e seus familiares no momento do 
internamento é baixa (20). 

Todos os anos, mais de 100 milhões de pessoas, entre 
pacientes, cuidadores e familiares, necessitarão de cuidados 
paliativos, porém menos de 8% terão acesso a esse serviço, 
segundo Palliative Care Allience World (21).   Mesmo reco-
nhecendo a importância deste serviço, a sua indicação, na 
prática, é subestimada. 

Aproximadamente 52% dos óbitos registrados entre 
2000 e 2011 tinham indicação para cuidados paliativos, 
conforme estudo realizado no México. Um outro estudo 
latino-americano revelou que 66% dos pacientes admiti-
dos na emergência apresentavam, no mínimo, um critério 
para receber esse suporte por doença avançada, sendo que 
81% destes morreram em um período inferior a 1 ano (22). 
Moritz et al. mostraram que os doentes foram classificados 
como terminais em 40% dos casos em uma UTI de hospi-
tal universitário, sendo que a limitação de medidas (ventila-
ção mecânica e ressuscitação cardiopulmonar) foi iniciada 
apenas após 8,7 dias de internamento (1). 

Os cuidados paliativos permitem trazer ao paciente que 
experimenta o estágio avançado de uma doença crônica 
melhora na qualidade de vida, melhor aceitação da doença 
tanto por parte do próprio paciente quanto por parte dos 
familiares, bem como possibilita melhor entendimento por 
parte da equipe do conceito e da importância do contro-
le dos sintomas e do estreito laço na relação médico-pa-
ciente e equipe-paciente. De fato, um estudo de New En-
gland que comparou dois grupos de pacientes terminais 
– um com visitas do paliativista ao leito e o outro sem – 
revelou um aumento da expectativa de vida naqueles pa-
cientes que receberam visita de médico paliativista, de 2,7 
meses, em média (22). 

A estratégia adotada deve identificar possíveis barreiras 
comunicativas (escolaridade, estado de ânimo, ideias pre-
concebidas e motivações) e adotar medidas de boa comu-
nicação, sendo elas a empatia, interação mútua, certificação 
que as informações trocadas foram compreendidas, capaci-
dade de ouvir e incentivar o paciente, disponibilizar-se, ser 
sincero e transparente (23). 

Em casos em que surgem barreiras de comunicação, 
as chances de surgirem desentendimentos, falsas expecta-
tivas e omissões aumentam, causando sério prejuízo nas 
decisões de fim de vida e possível aplicação de medidas 
agressivas, como intubação, ressuscitação cardiopulmonar, 
cateteres centrais, cirurgias, hemodiálise, entre outros (24). 
Por outro lado, quando os pacientes estão munidos de in-
formações corretas, a probabilidade de receberem tais me-
didas diminui substancialmente (16). 

Essas medidas extenuantes prolongadoras de vida po-
dem ser designadas de cuidado fútil, definido como inter-
venções que falham em restaurar a saúde, curar o enfermo 
e produzir benefício significativo para o paciente. Envolve 
condição clínica irreversível associada a prolongamento do 
tempo de vida devido a manobras agressivas, extensão do 
sofrimento, internações em UTI, ocupação de leito e uso 
de tecnologia de alto custo (25). 

Nesse cenário, onde novas tecnologias atraem a atenção 
e, por vezes, roubam espaço das medidas humanizadas e 
comunicação médico-paciente, fica evidente a importância 
da discussão e pesquisa sobre a qualidade do diálogo e suas 
barreiras e sobre o consequente tratamento realizado (24). 

Decidir quando é o momento certo para se iniciarem 
as discussões sobre a terminalidade tem grande impacto na 
escolha do plano de ação quando a doença estiver próxima 
ao seu desfecho. Diálogos difíceis e tardios acabam mol-
dando as decisões com base em expectativas não realistas 
quanto ao quadro clínico e geram aumento de custo tanto 
para o paciente quanto para o hospital (16). As despesas 
em saúde de pacientes que passaram por uma abordagem 
precoce em relação aos cuidados paliativos foram 35,7% 
menores, comparadas aos que não tiveram acesso inicial 
a esse tipo de tratamento (26). Estudos mostram que essa 
redução se inicia 24 a 48 horas após a consulta com o médi-
co paliativista, reforçando que a redução de gastos se deu, 
provavelmente, às recomendações da equipe de cuidados 
paliativos (27). 

DIRETIVA ANTECIPADA

Questões que envolvam a vida e a morte sempre foram 
temas que geram debates e cuidadosas análises por diver-
sos profissionais, envolvendo juristas, médicos, biólogos, 
filósofos, entre outros. Nesse contexto, uma grande polê-
mica gira em torno da aceitação ou recusa a um tratamento 
médico, sobretudo em casos em que essa escolha envolva 
um risco de vida. Sendo assim, surge uma discussão sobre 
quais são os limites da autonomia do paciente em relação 
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a escolhas de tratamento. Surgem também as diretivas an-
tecipadas de vontade (DAV), com o intuito de um indiví-
duo poder manifestar, por escrito ou por intermédio de 
um representante, a quais intervenções médicas ele admite 
ser submetido em caso de se encontrar incapacitado para 
prestar seu consentimento (28).  

As DAVs tiveram sua origem há pouco mais de qua-
tro décadas, quando o advogado e ativista norte-ameri-
cano Luis Kutner propôs o testamento vital (living will). 
Como forma de promover esse direito, em 1991 o Con-
gresso dos Estados Unidos aprovou o Patient Self  Determi-
nation Act (PSDA), o qual determina que hospitais e ins-
tituições de longa permanência tenham que desenvolver 
diretrizes escritas em relação às DAVs e treinar os profis-
sionais de saúde sobre a questão, os quais terão o dever de 
perguntar e informar aos pacientes sobre esse direito. Em 
meio a algumas críticas, essa medida foi amplamente acei-
ta, tanto por pacientes, médicos, bioeticistas, quanto pelos 
gestores, e, atualmente, cerca de 70% dos idosos dos EUA 
formalizaram uma DAV (29).  

A expressão usada nos EUA – living will – pode ser 
traduzida de diversas maneiras, como, por exemplo, testa-
mento vital. Porém, a palavra “testamento” gera uma am-
biguidade, pois ela remete a uma manifestação antecipada 
que tem sua eficácia apenas após a morte da pessoa que a 
fez. No Brasil, o primeiro artigo publicado sobre esse tema 
foi em 1993, por Joaquim Clotet, onde o autor utilizou a 
denominação “manifestação explícita da própria vontade” 
para discutir sobre a lei norte-americana estabelecida em 
1991 (30). O termo aprovado pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM), por meio da Resolução 1995/12, é o das 
DAVs entendidas como um conjunto de desejos manifesta-
dos previamente pelo paciente, sobre cuidados e tratamen-
tos que deseja ou não receber quando estiver incapacitado 
de expressar sua livre e autônoma vontade. Essa resolução 
reconhece o direito de o paciente recusar tratamentos ditos 
fúteis, ou seja, aqueles que visam apenas ao prolongamento 
da vida, sem garantia de qualidade (31).  

As DAVs são formadas por duas partes: a declaração 
prévia de vontade do paciente terminal e o mandato du-
radouro. A primeira refere-se ao documento em que o pa-
ciente registra, de acordo com sua vontade, quais tratamen-
tos deseja ou não ser submetido em caso de enfermidade 
incurável. O segundo é um documento de nomeação, no 
qual o paciente indica um ou mais procuradores que te-
nham a capacidade de identificar sua vontade quando ele 
estiver incapacitado. Sendo assim, as DAVs representam o 
direito à liberdade do paciente, uma vez que ele tem o po-
der de tomar decisões pessoais, isentas de interferências, 
seja dos médicos, familiares ou da instituição (31). 

Segundo a resolução do CFM, o registro de uma DAV 
pode ser feito pelo médico, na ficha médica ou no prontuá-
rio do paciente, desde que autorizado por este. Por conta 
da fé pública do médico, testemunhas e assinaturas não são 
exigidas. Vale ressaltar que a resolução defende o médico se 
este deixar de levar em consideração as DAVs em caso de 

desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética 
Médica (29). 

Apesar de no Brasil inexistir regramento sobre a matéria, 
e de serem relativamente tímidos os estudos sobre ela rea-
lizados, a declaração de vontade encontra apoio no art. 5º, 
inc. III, que proíbe o tratamento desumano ou degradante, 
e também do Código Civil, o qual impede a conduta médica 
contrária à vontade do paciente (32). Na esfera estadual, já 
existem leis que permitem a recusa, como o caso de São Pau-
lo, pela Lei nº 10.241, de 17 de março de 1999 (33). 

ESCALAS  

A prática dos cuidados paliativos tem como pilar o trata-
mento integral do paciente. Uma vez que cada paciente sen-
te a doença de maneira diferente, é necessário individualizar 
cada cuidado para que as diversas necessidades sejam supridas. 
Nesse contexto, surgiram então escalas que avaliam a intensi-
dade de sintomas, a qualidade de vida global, a necessidade de 
intervenções e a avaliação de sua eficácia, entre outras (34). 

Desde os tempos mais remotos, o ser humano expressa 
a vontade de prever o futuro e as consequências de suas 
ações. Essa vontade encontra apoio no surgimento dessas 
escalas, avaliando a relação de sinais e sintomas apresenta-
dos pelos pacientes com o possível impacto que causarão 
na qualidade da vida do doente (35). 

Dentro de um quadro com prognóstico limitado, é im-
portante avaliar a situação funcional do paciente e fazer fre-
quentemente uma curva evolutiva da doença (35). Existem 
algumas escalas para medir performance, mas a mais utili-
zada é a Escala de Performance Status de Karnofsky. Ela 
pontua a performance do paciente de 10 a 100, sendo 100 
sem limitações e 10 para pessoas com alto risco de morte. 
Com base na literatura feita sobre a escala, foi determinado 
que pacientes com escore menor que 70 são elegíveis para 
CP precoce, e igual ou abaixo de 50 o CP é altamente reco-
mendado (36). Em 1996, essa escala foi atualizada e adap-
tada aos cuidados paliativos, recebendo o nome de Escala 
de Performance Paliativa.  

Para a avaliação dos sintomas mais prevalentes nos pa-
cientes em cuidados paliativos, surgiu a Escala de Avaliação 
de Sintomas de Edmonton, criada em 1991, no Hospital 
Geral de Edmonton. É um instrumento que detecta e mo-
nitora os sintomas para que o cuidado seja individualiza-
do. Apresenta uma lista de nove sintomas frequentemente 
encontrados nos pacientes paliativos e um décimo, de li-
vre escolha para o paciente, que pode ser graduado de 1 a 
10, dependendo da intensidade sentida. O preenchimento 
pode ser feito tanto pelo paciente quanto pela família ou 
equipe de saúde (34,37).

A dor é uma das principais causas de sofrimento nos pa-
cientes em cuidados paliativos, comprometendo de maneira 
intensa a qualidade de vida. Diferentes modos de avaliação 
da dor foram criados para avaliar esta sensação subjetiva, 
como a Escala de Descritores Verbais Individuais, Teoria 
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da Detecção do Sinal, Questionário McGill de avaliação da 
dor, e a escala de categoria numérica/verbal e visual analó-
gica. Nesse contexto, surgiu a Escala Visual Analógica de 
Dor, para que os pacientes, mesmo com impossibilidade de 
fala, possam expressar o nível de dor sentido (38).  

No Brasil, a Palliative Prognostic Score é considerada a 
melhor ferramenta para avaliação de prognóstico dos pa-
cientes paliativos. Após analisar questões laboratoriais e 
clínicas, a escala é capaz de estimar a sobrevida em 30 dias. 
Avalia dispneia, anorexia, estimativa clínica, Índice de Kar-
nofsky, leucócitos totais por mm3 e porcentagem de lin-
fócitos. A soma dos pontos obtidos mostra, em forma de 
porcentagem, a probabilidade de sobreviver 30 dias (35). 

A sedação no final da vida é uma das possibilidades para 
diminuir o sofrimento e garantir a segurança do doente. 
Apesar dessas vantagens, ela aumenta o tempo de ventila-
ção mecânica e permanência dentro da Unidade de Terapia 
Intensiva. Por isso, para diminuir as complicações causadas 
por ela, é necessário saber o nível de sedação em que o pa-
ciente se encontra, a fim de que os princípios do CP sejam 
mantidos e se evite ao máximo o sofrimento. Nesse con-
texto, surgiram escalas como a Escala de Ramsey, a mais 
utilizada atualmente (39,40).

A Escala de Zarit, referente à sobrecarga do cuidador de 
paciente paliativo, é uma ferramenta de extrema importân-
cia, pois grande parte dos cuidadores apresenta sobrecarga 
emocional, física e psicossocial. Essa escala foi validada em 
diversos países, variadas doenças e também em diferentes 
locais, como internamento e em domicílio. O questionário 
é preenchido pelo próprio cuidador. Os resultados classifi-
cam a sobrecarga do cuidador em ausência de sobrecarga, 
sobrecarga moderada, sobrecarga moderada a severa, e so-
brecarga severa (41). 

CONCLUSÃO

Cuidados paliativos ainda são uma modalidade de trata-
mento que precisa ser mais difundida pelos profissionais da 
saúde. Durante a formação acadêmica, o médico é, muitas 
vezes, ensinado a utilizar medidas invasivas para prolon-
gar uma vida já em sofrimento. A ideia do paliativismo visa 
empregar uma abordagem que priorize o conforto do pa-
ciente no fim da vida, sem o emprego de procedimentos 
e condutas que, embora possam aparentar uma chance de 
cura, não trarão benefícios ao paciente a longo prazo. Essa 
ideia exige que tanto o paciente quanto os familiares te-
nham o conhecimento necessário para que possam partici-
par da tomada de decisões e condutas que serão realizadas 
no fim da vida. Cabe ao médico ser capaz de transmitir esse 
conhecimento de forma clara e sem julgamentos, abordan-
do questões físicas, psíquicas e espirituais, de modo que 
todos os profissionais, familiares e pacientes envolvidos no 
caso possam ter essa autonomia. 

Além de comunicar as informações necessárias para 
que o paciente esteja ciente de seu quadro, a equipe médica 

também deve oferecer uma abordagem precoce e indivi-
dualizada, de maneira a respeitar os desejos do paciente em 
relação às suas preferências de fim de vida. Espera-se que, 
futuramente, conversas abordando temas relacionados à 
morte sejam realizadas de modo mais aberto e livre de pre-
conceitos para que o paciente possa ter o maior benefício 
possível dos confortos oferecidos no fim de vida, como 
analgesia, orientação espiritual, presença de familiares e ou-
tras medidas de suporte.
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As principais causas de cegueira no idoso no Brasil  
e como prevenir: uma revisão de literatura

Carla Sofia Mendivil Suarez1, Gabriele Winter Santana2, Júlia Vianna Tozzi3, Paulo Roberto Cardoso Consoni4

RESUMO

O número de pessoas cegas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), é de aproximadamente 45 milhões, 
sendo que 80% dessas têm mais de 50 anos. Concomitantemente ao aumento da expectativa de vida, há um número crescente de 
idosos portadores de doenças crônicas que podem levar à cegueira. Algumas complicações oftalmológicas são, principalmente, devido 
ao próprio processo de envelhecimento. A cegueira é uma condição caracterizada pela perda da habilidade de enxergar, mesmo com 
a melhor correção, como uso de óculos ou de lente de contato. A cegueira no idoso é adquirida especialmente em virtude de doenças 
crônicas. Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, sendo de 76 anos em 2017, segundo o IBGE, e com tendência a aumentar 
a cada ano essa expectativa de vida, é esperado que aumente também o número de idosos cegos se não houver mudanças efetivas 
que visem à prevenção da cegueira. As quatro principais causas de cegueira nos idosos são: degeneração macular relacionada à idade, 
catarata senil, glaucoma e retinopatia diabética. Com um diagnóstico precoce e tratamento adequado da patologia ocular, devido a 
visitas periódicas ao oftalmologista, muitos casos de cegueira podem ser evitados ou adiados.

UNITERMOS: Cegueira, Idosos, Brasil

ABSTRACT

The number of  blind people in the world, according to data from the World Health Organization (WHO), is approximately 45 million, 80% of  whom are 
over 50 years old. Along with the increase in life expectancy, there is a growing number of  elders with chronic diseases that can lead to blindness. Some eye 
complications are mainly due to the aging process itself. Blindness is a condition characterized by loss of  sight, even with the best correction, such as wearing 
glasses or contact lenses. Blindness in the elderly is acquired overall as a result of  chronic diseases. The increasing life expectancy in Brazil, 76 years old in 
the 2017 census from the Brazilian National Institute of  Geography and Statistics (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica [IBGE)], alongside a 
tendency to increase this life expectancy every year, the number of  blind elderly is expected to increase as well, if  there are no effective changes aimed at prevent-
ing blindness. The four main causes of  blindness in the elderly are age-related macular degeneration, senile cataract, glaucoma, and diabetic retinopathy. With 
early diagnosis and adequate treatment of  ocular pathology, due to periodic visits to the ophthalmologist, many cases of  blindness can be avoided or postponed.

KEYWORDS: Blindness; elderly; Brazil

The main causes of  blindness in the elderly in Brazil and how to prevent it:  
a literature review
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INTRODUÇÃO

A visão é um sentido humano extremamente impor-
tante, tanto para a comunicação com o ambiente externo, 
como também para uma maior independência em relação 
às atividades da vida diária. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgou um relatório em que foi constatado 
que 2,2 bilhões de pessoas têm uma deficiência visual ou 
cegueira no mundo, e que pelo menos 1 bilhão dessas pes-
soas têm uma deficiência visual que poderia ter sido evitada 
ou que ainda não recebeu o tratamento adequado para sua 
correção. Com o aumento da expectativa de vida, não ape-
nas no Brasil, mas em todo o mundo, aumentará significa-
tivamente o número de pessoas com problemas oculares e 
deficiência visual, já que a prevalência dessas comorbidades 
aumenta com a idade (1).

A visão pode ser afetada amplamente por várias doen-
ças com o aumento da idade, o que gera a necessidade de 
um acompanhamento regular com o médico oftalmologis-
ta, tanto para prevenir como para tratar as doenças ocula-
res (2). Por isso a importância de um exame oftalmológico 
e das consultas periódicas ao oftalmologista ser amplamen-
te difundidos na saúde brasileira, para um melhor desfecho 
da saúde ocular da população idosa. Através da revisão bi-
bliográfica, este estudo busca contribuir para uma maior 
atenção a esta importante patologia e procura elucidar as 
principais causas de cegueira em idosos no Brasil, assim 
como identificar possíveis formas de prevenção para dimi-
nuir seu impacto na população geriátrica brasileira.

MÉTODOS

O presente estudo foi delineado sob a forma de uma 
revisão de literatura a respeito das principais causas de ce-
gueira nos idosos no Brasil e a importância da sua preven-
ção. A pesquisa virtual dos materiais foi feita com busca de 
artigos disponíveis nas bases de dados Pubmed, Scielo e 
Biblioteca Virtual em Saúde, priorizando os artigos publi-
cados entre 2009 e 2020. Foram incluídos na pesquisa tra-
balhos com os seguintes descritores: “cegueira” e “idosos”, 
acrescida de “Brasil”. Todos os artigos que abrangeram o 
tema foram avaliados pelo seu resumo, e aqueles conside-
rados adequados foram explorados na sua íntegra. As de-
mais publicações encontradas não preencheram o critério 
de significância para utilização e, portanto, foram excluídas.

REVISÃO DE LITERATURA 

Epidemiologia

Existem no mundo aproximadamente 45 milhões de 
pessoas cegas, sendo que dessas 80% têm mais de 50 anos, 
segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
É considerada uma pessoa idosa aquela com mais de 60 
anos em países subdesenvolvidos e aquela com mais de 65 

anos em países desenvolvidos (3). Com o aumento da ex-
pectativa de vida, as doenças crônicas devem ser ativamen-
te acompanhadas, pois o indivíduo portador permanecerá 
mais anos com a doença, o que irá desencadear uma varie-
dade de comorbidades. A visão pode ser afetada ampla-
mente por várias doenças com o aumento da idade, o que 
gera a necessidade de um acompanhamento regular com o 
médico oftalmologista, tanto para prevenir como para tra-
tar as doenças oculares (2). Oito de dez casos de perda de 
visão podem ser evitados, conforme dados da OMS, com 
diagnóstico precoce devido a visitas periódicas ao oftalmo-
logista (3). Países subdesenvolvidos apresentam maiores 
porcentagens de indivíduos cegos do que países desen-
volvidos, tanto pelo acesso a melhores sistemas de saúde, 
como pela maior facilidade de conseguir o tratamento ade-
quado para cada patologia visual (4). A OMS divulgou um 
relatório, em outubro de 2019, em que foi constatado que 
mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com defi-
ciência visual por não receberem os cuidados necessários 
para patologias como o glaucoma e a catarata. No censo 
de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no Brasil existiam mais de 6,5 milhões de pessoas 
com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões 
com baixa visão (5).

Definição de cegueira

A cegueira é definida na Classificação Internacional de 
Doenças (CID) como a acuidade visual menor que 0,05 
(10/200) no melhor olho com a melhor correção ou campo 
visual menor do que 10º (categorias 3, 4 e 5 do CID 10) 
(6). Ainda, a cegueira pode ser classificada como congênita, 
adquirida ou hereditária. A cegueira congênita é devido a al-
terações na vida intrauterina ou no nascimento; a adquirida é 
em virtude de causas orgânicas ou acidentais; e a hereditária, 
devido a anomalias genéticas (5). A cegueira no idoso, prin-
cipalmente, é a adquirida devido a doenças crônicas. Essa 
patologia visual causa um impacto negativo na qualidade de 
vida do idoso, visto que o torna mais vulnerável a quedas e 
ao desenvolvimento de depressão. Além disso, o deficiente 
visual pode vir a necessitar da ajuda de familiares e, em al-
guns casos, de serviços comunitários de apoio (2).

Principais causas de cegueira no idoso

As quatro principais causas de cegueira nos idosos são: 
catarata senil, degeneração macular relacionada à idade 
(DMRI), glaucoma e retinopatia diabética (RD) (2).

A maior parte das causas de cegueira está relacionada 
ao envelhecimento. A catarata senil, mesmo não sendo 
uma das principais causas de cegueira nos países desenvol-
vidos, globalmente é a principal causa, sendo responsável 
por aproximadamente metade dos casos. O glaucoma é a 
segunda causa global de cegueira, seguido de degeneração 
macular relacionada à idade. A retinopatia diabética tem 
uma incidência menor, de 4-5% dos casos de cegueira, mas 
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que vem aumentando devido à epidemia de obesidade que 
se vive nos dias atuais. Em países desenvolvidos, com o 
aumento da expectativa de vida e o melhor acesso a atendi-
mento especializado, é mais frequente a DMRA e é nesses 
países a principal causa de cegueira, mas globalmente é a 
terceira causa (4). Com o aumento da expectativa de vida 
no Brasil, sendo de 76 anos em 2017, segundo o IBGE, 
e com tendência a aumentar a cada ano, é esperado que 
aumente também o número de idosos cegos se não houver 
mudanças efetivas que visem à prevenção da cegueira. 

A catarata senil corresponde a aproximadamente 48% 
das causas de cegueira no mundo, sendo a principal causa 
de cegueira no Brasil. É uma doença que causa opacidade 
no cristalino, o que dificulta a entrada de raios luminosos 
e reduz a capacidade visual, podendo causar perda total ou 
parcial da visão (2). Existem três classificações para a cata-
rata: congênita (presente ao nascimento), secundária (cau-
sada por diversos fatores, tanto oculares como sistêmicos) 
e a senil (causada por alterações bioquímicas relacionadas 
ao envelhecimento). Em torno de 85% das cataratas são 
senis; nestes casos, não é considerada uma doença, mas um 
processo normal de envelhecimento (7). A catarata senil é 
um problema de saúde pública em virtude de sua alta pre-
valência. É a principal causa de cegueira curável no mundo, 
sendo que o tratamento para recuperação da capacidade vi-
sual na catarata senil é a cirurgia, sendo a intervenção mais 
custo-efetiva de reabilitação visual em idosos (2). Países de-
senvolvidos realizam mais cirurgias de catarata do que paí-
ses em desenvolvimento. A OMS afirma que, para eliminar 
a cegueira devido à catarata, devem-se fazer pelo menos 
3.000 cirurgias de catarata a cada 1 milhão de habitantes 
por ano em determinada região ou país (8). São realiza-
dos mutirões de cirurgias de catarata no Brasil, assim como 
projetos, como o Projeto Catarata, que determina mais in-
vestimento do governo no SUS para realização de cirurgias 
de catarata. No entanto, ainda há longas filas de espera para 
realização de cirurgia de catarata no SUS, e mesmo com os 
projetos existentes, o Brasil não consegue fazer o número 
de cirurgias de catarata necessárias para compensar o surgi-
mento de novos casos (9). A taxa de prevalência de catarata 
nos idosos é alta e, com o aumento da expectativa de vida, 
haverá taxas ainda maiores no futuro (10). A catarata não 
pode ser prevenida pois é um processo do envelhecimento, 
mas a cirurgia da catarata recupera a visão da grande maio-
ria dos pacientes operados, prevenindo a cegueira (11).

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a 
principal causa de cegueira irreversível em adultos em paí-
ses desenvolvidos e a terceira causa global. É uma doença 
degenerativa da área central da retina, associada à perda 
visual central. A patogênese e os fatores de risco da DMRI 
ainda não foram bem estabelecidos, mas há um significa-
tivo fator genético (12). A DMRI pode-se apresentar de 
duas formas: “não exsudativa” (ou seca) e a forma “ex-
sudativa” (ou neovascular). Na forma neovascular, ocor-
re o aparecimento de uma membrana neovascular sub-
-retiniana, que altera a anatomia macular e acaba levando 

ao extravasamento de soro e sangue, ocasionando uma 
perda irreversível dos fotorreceptores adjacentes. Logo, 
há uma diminuição da visão, em geral mais rapidamente 
do que na forma seca. Nesta, ocorre uma lesão progres-
siva do epitélio pigmentar da retina, das membranas de  
Bruch e coriocapilar, o que leva a uma atrofia secundária 
dos fotorreceptores e uma perda gradativa da visão (11). 
São diversos os tratamentos para DMRI, desde medicações 
até cirúrgicos, mas ainda não há um tratamento ideal. A 
terapia fotodinâmica e a terapia antiangiogênica reduzem 
o risco de perda de visão; fotocoagulação a laser, remoção 
cirúrgica da membrana e termoterapiatranspupilar bene-
ficiam um pequeno grupo de pacientes. Recentemente, a 
ingesta combinada de vitamina C, beta-caroteno, vitamina 
E, zinco e cobre se mostrou relevante para a prevenção de 
DMRI e para o tratamento da forma exsudativa (11). São 
necessários mais investimentos na área de pesquisa para 
uma maior elucidação dessa patologia e, assim, identificar 
medidas efetivas para sua prevenção. É uma das causas de 
cegueira em que um diagnóstico precoce e tratamento ade-
quado não modificam a história natural da doença, em que 
o desfecho, muitas vezes, é a cegueira.

O glaucoma é uma das principais causas de cegueira no 
Brasil e no mundo. Sua prevalência e incidência tendem a au-
mentar significativamente no futuro, principalmente devido 
ao aumento da população e ao seu envelhecimento (13). A 
pressão intraocular (PIO) acima de 21 mmHg é o principal 
fator de risco para o glaucoma, e sua redução é o único meio 
efetivo de tratamento. É uma neuropatia que leva à morte de 
células ganglionares da retina, ou seja, há dano ao nervo óp-
tico, com perda de campo visual, especialmente o periférico 
(14). O glaucoma é considerado uma doença multifatorial, 
sendo que idosos, indivíduos da raça negra e portadores de 
diabetes melittus são grupos populacionais com elevado risco 
de desenvolver esta patologia (2). O tratamento do glaucoma 
pode ser feito através do controle adequado da PI por meio 
de medicamentos (colírios), laser ou cirurgia (15). Para que 
o paciente portador de glaucoma tenha alterações visuais, 
é necessário o comprometimento de pelo menos 50% da 
camada de fibras nervosas da retina, mas as alterações na 
fundoscopia e na medida de pressão intraocular já são perce-
bidas precocemente no exame oftalmológico. Quanto mais 
precoce o diagnóstico, maiores são as probabilidades de o 
indivíduo manter a visão (14). São alguns fatores relaciona-
dos à baixa adesão ao tratamento: falta de informação sobre 
a doença, dificuldade de administração do tratamento e falta 
de recursos para comprar a medicação (16). As alterações 
decorrentes da evolução do glaucoma não são reversíveis, 
mas um tratamento adequado associado a um diagnóstico 
precoce podem prevenir a cegueira (14).

A retinopatia diabética (RD) é o conjunto de alterações 
vasculares da retina que pode acontecer em pacientes porta-
dores de diabetes tipo 1 e tipo 2. É responsável por aproxima-
damente 5% dos casos de cegueira no mundo (2). Os estágios 
progressivos da retinopatia diabética podem ser reconhecidos 
clinicamente: a fase inicial é a retinopatia de fundo, depois 
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progride para a fase pré-proliferativa e, por fim, para a fase 
proliferativa, quando podem ocorrer complicações, como he-
morragia vítrea e descolamento tracional da retina, os quais 
levam à cegueira (17).  A incidência da RD é relacionada ao 
tempo de doença e ao controle metabólico do paciente diabé-
tico, que é o principal fator de risco. Há duas formas de inter-
venção terapêutica: o estrito controle glicêmico e a cirurgia a 
laser, que possibilitam obter uma redução significativa de sua 
incidência, garantindo uma melhor qualidade de vida e me-
nor risco de cegueira. A evolução da RD é lenta e tem várias 
etapas; com um tratamento adequado da patologia de base e 
um acompanhamento regular com oftalmologista, a cegueira 
pode ser amplamente evitada quando resultante da RD (18).

Prevenção

Ao longo dos anos, houve avanços tanto no tratamento 
como no diagnóstico das patologias oculares, mas a cegueira 
ainda atinge um número elevado de pessoas. Isso está dire-
tamente relacionado ao aumento da expectativa de vida da 
população brasileira, o que possibilita aumento do índice das 
doenças crônico-degenerativas, como a hipertensão arterial, 
o diabetes e o infarto; logo, há um maior risco de doenças 
oculares e, portanto, de cegueira (5). A prevenção da ce-
gueira é uma prioridade da saúde pública no Brasil. Uma 
maior expectativa de vida, mudanças comportamentais e a 
urbanização progressiva contribuíram para um aumento de 
algumas causas de cegueira, como, por exemplo, por RD e 
DMRI (19). Mesmo com as campanhas nacionais, como o 
Projeto Catarata e Veja Bem Brasil, a realidade das condições 
visuais da população brasileira, especialmente dos idosos, 
está distante das condições ideais, e muito ainda tem que ser 
feito para que se atinja o estágio ideal de assistência médica. 
Investimentos no SUS na área de oftalmologia são necessá-
rios para prevenir inúmeros casos de cegueira (20). 

CONCLUSÃO

A cegueira, na maioria dos casos, pode ser evitada nos ido-
sos. Das quatro principais causas de cegueira nessa faixa etária, 
é possível prevenir a cegueira em três delas. Conforme esta re-
visão de literatura, o diagnóstico precoce e o tratamento ade-
quado das patologias oculares podem evitar ou adiar muitos 
casos de cegueira. São necessários maiores investimentos na 
área da saúde no Brasil para um acesso mais amplo da popu-
lação ao médico oftalmologista e, com isso, realizar melhores 
rastreamento, seguimento e tratamento de patologias oculares. 
Com uma melhor saúde ocular, a população de idosos apre-
sentará uma melhora na qualidade de vida. 
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Cirurgia Plástica reparadora e a melhora na qualidade de vida 
no seguimento de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica

Leonardo Oliveira da Silva1, Vanessa Gaissler2, Eduardo Hubner de Souza3

RESUMO

Introdução: A pandemia de obesidade trouxe consigo a ascensão da cirurgia bariátrica, a qual é o método mais efetivo para redução 
de comorbidades e diminuição do peso em pacientes com alto índice de massa corporal. A redução abrupta de peso em muitos casos 
afeta o contorno corporal dos pacientes, interferindo diretamente na qualidade de vida e autoestima do paciente. Esses resultados 
têm alavancado as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. Métodos: Os artigos selecionados encontravam-se disponíveis no 
PubMed, SCOPUS e no National Center for Biotechnology Information’s (NCBI). Conclusão: Posto isso, a cirurgia plástica coloca-se hoje 
não como um complemento e sim como parte do tratamento do paciente com obesidade. 

UNITERMOS: Obesidade, Qualidade de vida, Pós-bariátrica, Pós-cirurgia bariátrica, Contorno corporal

ABSTRACT

Introduction: The obesity pandemic has caused the rise of  bariatric surgery, the most effective method for reducing comorbidities and decreasing weight in 
patients with high body mass index. Abrupt weight reduction frequently affects the body contour of  patients, interfering directly with the quality of  life and 
self-esteem. These results have leveraged post-bariatric reconstructive plastic surgery. Methods: The selected articles were available in PubMed, SCOPUS, 
and National Center for Biotechnology Information (NCBI). Conclusion: that said, plastic surgery is today placed not as a complement but as part of  
the treatment of  the patient with obesity.

KEYWORDS: Obesity; quality of  life; after bariatric; after plastic surgery; body contouring

Reconstruction plastic surgery and the improvement in quality of  life in the follow-up  
of  patients undergoing bariatric surgery
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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza a 
obesidade como um problema de saúde pública, devido 
à sua alta prevalência e à sua relação com outras doenças 
metabólicas. Esta patologia está associada às chamadas 
doenças crônicas não transmissíveis, as quais compreen-
dem doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, neo-
plasias caracteristicamente malignas, esteato hepatite não 
alcoólica e gota. As comorbidades citadas aumentam de 
forma proporcional ao Índice de Massa Corporal (IMC) 
(1). A cirurgia bariátrica tem sido a escolha para o tra-
tamento de pacientes obesos, visto que os tratamentos 
não cirúrgicos para pacientes com índice de massa corpo-
ral >35 kg/m² e com outras doenças associadas não têm 
apresentado perda de peso adequada e melhora efetiva 
das comorbidades (2).

As cirurgias bariátricas requerem um amplo acompa-
nhamento do paciente por diversas áreas da saúde, por se 
tratar de um procedimento que, muitas vezes, leva a gran-
des mudanças no estilo de vida que são essenciais para re-
sultados satisfatórios. Este seguimento do paciente faz par-
te do trabalho multidisciplinar, incluindo a cirurgia plástica 
reparadora, desenvolvido pelo sistema público de saúde 
brasileiro, o que coloca o Brasil hoje como segundo país 
no mundo em número de bariátricas, estando atrás apenas 
dos Estados Unidos (3).  Após a cirurgia bariátrica, muitos 
pacientes acabam apresentando uma perda ponderal maci-
ça de seu peso, configurando uma nova imagem física que 
nem sempre é conveniente. Não raro, pacientes, após uma 
cirurgia de sucesso, evidenciam índices de uma pessoa obe-
sa devido à flacidez cutânea e à ptose do tecido em diversas 
partes do corpo (4). 

A cirurgia plástica tem crescido nos últimos anos como 
alternativa para a correção e remodelação corporal, através 
das dermolipectomias ou pexias dos tecidos. As cirurgias 
de contorno corporal são um recurso que está dentro do 
programa de tratamento de obesidade oferecido pelo siste-
ma público de saúde.  Os dismorfismos corporais possuem 
implicações médicas como a dificuldade na deambulação, 
surgimento de áreas de intertrigo, os quais podem  ocasio-
nar o surgimento de feridas, úlceras, dermatites e até infec-
ções de pele e mudando, assim, o modo como o paciente 
se relaciona com o ambiente e a sociedade. O indivíduo 
não conseguirá realizar suas atividades físicas, e por vezes 
laborais, apresentando dificuldades para higiene das áreas 
de sobras de tecidos e problemas para ter relações sexuais. 
Assim, o indivíduo coloca-se em uma zona psicológica de 
transição, por seu corpo estar entre um padrão obeso e 
eumórfico e, consequentemente a esses fatores, desenvol-
ve-se uma redução na sua qualidade de vida (5).

Posto isso, a cirurgia plástica reconstrutiva se faz ne-
cessária e, para que os benefícios dessas cirurgias possam 
ser, de fato, medidos, o fator qualidade de vida (QV) é o 
recurso mais utilizado para a análise dos efeitos positivos 
dos procedimentos remodeladores. Sabe-se que o paciente, 

após a cirurgia bariátrica, tem um período em que ocorre 
um aumento da QV, logo após os índices estabilizam-se e, 
posteriormente, caem. Os pacientes que realizam a cirurgia 
plástica continuam a aumentar sua qualidade de vida, a qual 
se consolidará após um período sem apresentar reduções 
nas taxas de QV, como ocorre quando é realizado apenas o 
procedimento gástrico (6,7).

REVISÃO DE LITERATURA

Aumento das cirurgias plásticas reparadoras

A pandemia de obesidade fez com que, nas últimas dé-
cadas, houvesse um significativo aumento no número de 
cirurgias bariátricas ao redor do mundo. No Brasil, o nú-
mero de cirurgias bariátricas aumentou 338% entre os anos 
de 2018 e 2019  por dois fatores: o aumento do número de 
obesos obedecendo a uma tendência mundial e a resolução 
do Conselho Federal de Medicina que, em  2016, aumentou 
o número de comorbidades que preconizam a cirurgia de 
redução de peso. Proporcionalmente a isso, ocorreu a as-
censão da cirurgia plástica de contorno corporal no país. O 
perfil epidemiológico na literatura para esses procedimen-
tos tem como preponderância pacientes do sexo feminino, 
sendo as cirurgias abdominais as mais realizadas, tornando-
-as um procedimento em uma região-chave para a melhora 
de sintomas dos indivíduos (8). 

Das regiões brasileiras, os estados do Sul foram os que 
mais operaram (9). Entre os anos de 2010 e 2016 na re-
gião metropolitana de Porto Alegre, ocorreram 178,4 in-
ternações por ano para execução de gastroplastias, número 
40,1% maior do que o observado entre 2008 e 2010 (10). 
Esses índices evidenciam o aumento do número de cirur-
gias plásticas remodeladoras na região.

A perda ponderal maciça de peso gera um tecido exce-
dente, o qual, geralmente, se apresenta de forma assimé-
trica pelas regiões do corpo, podendo variar na sua quan-
tidade. Assim, muitos tipos diferentes de procedimentos 
de cirurgia de contorno corporal estão disponíveis para 
os pacientes. As cirurgias mais procuradas são as que têm 
enfoque nas regiões central e inferior do corpo e incluem 
paniculectomia e abdominoplastia,  técnicas de remoção da 
gordura excedente, que criam um contorno corporal mais 
adequado; e elevadores da parte inferior do corpo, cinto, 
lipectomias e coxas tanto na parte medial quanto na lateral 
(11). Em contrapartida às disfunções resultantes da perda 
abrupta de peso, a cirurgia plástica reparadora surge como 
solução efetiva para estes pacientes e é capaz de acarretar 
em alterações positivas na qualidade de vida dos mesmos, 
mudando o conceito da cirurgia de contorno corporal ser 
apenas por motivo estético, o que justifica o fato pelo qual  
88% dos pacientes desejam realizar a cirurgia de remodela-
mento, sendo que quanto mais peso é perdido, maior esse 
desejo (12).
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Avaliação do paciente e cirurgias remodeladoras

Ainda não está bem definido como deve ser conduzido 
o paciente pós-bariátrico para evitar o excesso de pele, uma 
vez que inúmeras complicações podem ocorrer e afetar seu 
cotidiano. De acordo com alguns estudos, a incidência de 
excesso de pele nos pacientes pós-bariátricos é considerada 
alarmante, chegando a taxas de 96% (13). 

A autoconfiança do paciente e seu conforto após a 
grande perda de peso podem ser retomados através de ci-
rurgias de remodelamento corporal. A cirurgia plástica re-
paradora deve ocorrer após o paciente alcançar um período 
de estabilidade do seu peso, o que, em média, leva de 12 a 
18 meses, podendo alcançar até 2 anos após a realização da 
cirurgia bariátrica (14).

O paciente candidato à cirurgia reparadora deve ser 
avaliado criteriosamente, visto que os efeitos da cirurgia 
bariátrica podem prejudicar seu estado nutricional, elevan-
do o risco de complicações em cirurgias, tendo em vista 
que está diretamente relacionado com o retardamento do 
processo de cicatrização do indivíduo. A avaliação passa 
também por uma análise psicológica do paciente, na qual 
sempre deve ser explicado que, por mais bem-sucedida que 
seja a cirurgia, o paciente não terá o corpo igual ao de um 
indivíduo que nunca foi obeso (15).  

Devido ainda ao baixo acesso às cirurgias de contorno 
corporal dos pacientes, por serem vistas, equivocadamen-
te, como procedimentos mais estéticos que funcionais, é 
necessário que os pacientes sejam classificados por grau 
de deformidade, limitação nas atividades diárias, limitação 
na sexualidade  e as consequências na vida social e mental 
do paciente, para que, assim, haja uma priorização de trata-
mento conforme a gravidade dos casos (16).

A psicoeducação do paciente é importante desde a pri-
meira consulta com o cirurgião bariátrico, principalmente 
com aqueles em que há uma perspectiva de perda de peso 
maior que 20 kg, posto que, naquele momento, o paciente 
cria falsas expectativas acerca do corpo que almeja, com-
parando-se com pessoas que nunca foram obesas e nem 
submetidas a cirurgias (17).

A lipoaspiração é um procedimento que envolve a re-
moção de adipócitos por meio de cânulas inseridas atra-
vés de pequenas incisões na pele do paciente. No proce-
dimento, geralmente, utilizam-se lidocaína, que diminui 
a necessidade de anestésico geral, e epinefrina, a qual 
reduz a perda de sangue na área lipoaspirada. Pacientes 
com perdas assimétricas de gordura beneficiam-se des-
sa técnica, e a avaliação novamente deve basear-se no 
índice de massa corporal do paciente. Sendo assim, pa-
cientes com valores superiores a 30 kg/m² apresentam 
melhores resultados com a associação da lipoaspiração 
com procedimentos excisionais de pele (18). 

A região abdominal é o local onde ocorrem as maio-
res assimetrias e remodelação no indivíduo pós-bariátrico. 
A perda maciça de peso pode suscitar o chamado pannus 
abdominal ou avental, que podem ser exacerbados com a 

presença de alguma cicatriz transversal abdominal, criando 
uma fixação em que este avental ficará sustentado, poden-
do a sobra de pele encobrir a região púbica. O remodela-
mento abdominal passa por dois procedimentos principais: 
a paniculectomia e a abdominoplastia. A decisão de qual o 
melhor procedimento para se realizar é baseada no grau da 
incapacidade que a deformidade causa e qual a região com 
maiores sobras de pele. A paniculectomia não abrange ab-
dome superior nem corrige diástase do reto. A abdomino-
plastia, por outro lado, aborda o abdome em sua totalidade 
e tem em sua técnica a plicatura do reto abdominal (18).

As mamas em mulheres que tiveram perda maciça de 
peso geralmente tornam-se ptóticas, com pele inelástica 
e, devido à severa deflação, apresentam uma alteração da 
posição do complexo aréolo mamilar (CAP). Nessas pa-
cientes, é adequada a realização de uma mastopexia com 
redução do diâmetro do CAP e transposição para uma 
posição que respeite mais a anatomia do indivíduo. Quan-
do for necessário associar a mastopexia ao implante ma-
mário, é preciso atentar-se ao tamanho da prótese, pois 
implantes maiores podem dificultar a perfusão do retalho 
areolar e sua cicatrização. É preferível que sejam realiza-
dos dois tempos cirúrgicos quando o tamanho das próte-
ses for considerado grande. No homem, o objetivo não 
é ter uma mama bem definida e modelada, assim a mas-
topexia não é a principal escolha para corrigir a deflação 
nesses pacientes, a melhor opção é retirar o excesso de 
pele pela técnica do T invertido, transpondo o CAP tam-
bém para uma posição mais anatômica, ou realizar uma 
incisão no sulco inframamilar, planejando a colocação de 
um enxerto de CAP em uma região anatomicamente mais 
aceita no tórax do paciente (19).

A braquioplastia é peça-chave no remodelamento cor-
poral da paciente, influindo diretamente na sua autoestima, 
uma vez que o excesso de pele na região a leva a ter dificul-
dades para encontrar roupas que sirvam ou escondam a de-
formidade aparente. Mesmo a área apresentando exagerada 
sobra de pele, é necessária cautela na hora de sua retirada, 
haja vista que cirurgias de remoção mais agressivas podem 
resultar em cicatrizes hipertróficas que podem gerar des-
conforto aos pacientes (14). Em pacientes com perda ma-
ciça, é preferível que seja usada braquioplastia assistida por 
lipoaspiração, uma vez que ele possui uma taxa menor de 
complicações e uma recuperação mais rápida do que a téc-
nica usual. Pacientes com perda maciça que fizeram a bra-
quiplastia assistida expressaram um alto grau de satisfação 
em 81,8% dos casos  e 18,2% um bom grau de satisfação 
após 4 meses de acompanhamento (20).

Assim como abdome inferior em avental, o excesso de 
pele após grande perda de peso na região da coxa é um ele-
mento que influi diretamente na sexualidade do indivíduo 
e, consequentemente, na qualidade de vida. A cruroplastia 
é um procedimento parecido com a braquioplastia em sua 
técnica, porém envolve um cuidado maior, visto que a re-
gião apresenta maiores complicações relacionadas à deis-
cência de ferida operatória e linfedema (14).
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Mudança na qualidade de vida do paciente

A qualidade de vida dos pacientes pós-bariátricos tende 
a melhorar logo após a cirurgia, sustentando-se à medida 
que o paciente mantém a perda de peso e nutre a esperança 
que sua pele retraia-se proporcionalmente à perda de peso 
(21). Nas mulheres, é descrito o momento da estabilização 
como sendo um marco da consolidação da melhora das 
comorbidades da paciente e início da piora psicológica e di-
minuição da qualidade de vida (QV), ao passo que as pers-
pectivas de corpo ideal aumentam consideravelmente (22).

A literatura coloca como um momento-chave para a 
qualidade de vida do paciente o momento em que este es-
tabiliza seu peso e a expectativa de imagem corporal al-
cançada não é atingida, sendo colocado como o principal 
motivo psicológico para a redução da QV nesses pacientes 
(23). Recentemente, a cirurgia plástica após a cirurgia meta-
bólica começou a ser vista não como um procedimento es-
tético, mas sim como um adjuvante. Já é sabido que pacien-
tes após elevada queda no IMC e peso tendem a ter como 
relação direta grandes excessos de pele, má distribuição da 
perda de gordura e flacidez cutânea (24,25). 

Após as cirurgias de contorno corporal foi identificado 
um aumento na qualidade de vida dos pacientes em diver-
sos domínios, sendo estas medidas realizadas principal-
mente por estudos longitudinais e transversais (26). 

A qualidade de vida manifesta-se através de diversas 
instâncias, e as que sofrem maior incremento qualitativo 
na vida dos pacientes são o domínio social, pois o paciente 
consegue novamente usar roupas que antes expunham de-
formidades de seu corpo, e o domínio funcional, em que 
pode retornar ao trabalho, uma vez que, devido a algumas 
limitações já citadas, teve de abandonar o emprego. Assim 
como as questões sociais, o domínio da sexualidade do pa-
ciente  é afetado positivamente (17). 

Desfechos positivos na qualidade de vida já foram en-
contrados em pacientes que realizaram apenas um proce-
dimento e foram devidamente orientados pela equipe mul-
tidisciplinar (27).

A cirurgia plástica pós-bariátrica tem efeito positivo 
sobre a qualidade de vida do paciente e, em seguimento 
a isso, uma melhora no controle de peso, comparado ao 
paciente pós-bariátrica que não realizou o seguimento com 
o procedimento de contorno corporal. Apesar de não ha-
ver resultados significativos a respeito, acredita-se que, em 
razão do melhor controle de peso, o paciente que realizou 
cirurgia plástica mantém os benefícios da cirurgia metabó-
lica com relação às comorbidades prévias (28). 

Há um consenso na literatura prévia que o sucesso da 
cirurgia de contorno corporal passa não apenas pela ade-
quada indicação, mas também pela psicoeducação do pa-
ciente, que deve começar no momento em que é definida 
a conduta da cirurgia redutora de peso (17,26,29). Um pre-
ditor de insucesso nas cirurgias plásticas reparadoras são 
as elevadas expectativas que os pacientes criam sobre os 
resultados finais. Cabe à equipe multidisciplinar a função 

de educar o indivíduo e ajudar a vislumbrar um pós-opera-
tório mais realista para as peculiaridades de seu caso, com, 
muitas vezes, cicatrizes extensas e a necessidade de fazer 
outra intervenção em um segundo tempo cirúrgico (30,31).

É imprescindível que os pacientes passem por avalia-
ções psiquiátricas previamente com o intuito de triar um 
possível transtorno dismórfico corporal (TDC), posto que 
o aumento da insatisfação com a imagem corporal apre-
senta-se como uma característica comum de pacientes sub-
metidos à cirurgia estética. Diversos estudos descobriram 
que entre 7% e 16% dos pacientes atendem aos critérios 
diagnósticos para TDC (23). 

O procedimento mais realizado pós-bariátrico é a abdo-
minoplastia (26). Confirmando esta tendência, um estudo 
transversal identificou uma melhora significativa no modo 
como a pessoa tratava sua imagem corporal e, seguindo a 
mesma tendência, a maioria dos outros domínios da qua-
lidade de vida também mostrou diferenças significativas. 
Por exemplo, os pacientes, após a abdominoplastia, relata-
ram autoestima significativamente melhor, uma vida sexual 
mais satisfatória e um melhor desempenho no trabalho, 
em comparação com pacientes que tinham um alto grau 
de  insatisfação com a região abdominal, mas não fizeram 
abdominoplastia (30).

Além da psicoeducação do paciente e o diagnóstico de 
TDC, o profissional no momento da avaliação do paciente 
deve atentar-se para as possíveis complicações decorrentes 
do procedimento, as quais, em geral, são a deiscência de 
ferida operatória e a formação de seroma. Foi verificado 
que a taxa de incidência de complicações entre pacientes 
fumantes é 3 vezes maior do que entre pacientes não fu-
mantes (35,71% vs 10,94%) (32). As propriedades do ta-
baco têm efeitos prejudiciais nos processos de cicatrização 
de feridas, seja pelo aumento da viscosidade do sangue e 
redução da atividade fibrinolítica ou pelo aumento da lesão 
endotelial e vasoconstrição, elevando o risco de isquemia 
e a consequente necrose das feridas (33).

A maior parte dos estudos realizados até agora avalia 
apenas a qualidade de vida do paciente de modo sistêmico 
ou a satisfação do paciente após a cirurgia, não permitindo 
que seja quantificado o real valor do incremento da QV de 
cada cirurgia no paciente que faz mais de um procedimen-
to. Outro ponto a ser discutido é que as avaliações ocor-
rem, por vezes,  após muito tempo da cirurgia, fazendo 
com que haja um viés de memória (34).  

Avaliações de qualidade de vida (QV) podem ser feitas 
através do questionário WHOQOL-bref, o qual é validado 
para língua portuguesa e é um tipo de avaliação que não im-
põe ao entrevistado um ônus, sendo um questionário útil 
para pesquisas em ambientes e em ensaios clínicos. Análises 
de consistência interna, validade discriminante e validade de 
construto por meio da análise fatorial confirmatória indicam 
que o WHOQOL-BREF possui propriedades psicométricas 
significativas e alto coeficiente de confiabilidade, o que traz 
à pesquisa resultados com maior validade. O questionário 
WHOQOL-BREF é considerado uma avaliação sólida e que 
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permite de forma universal avaliar a qualidade de vida dos 
pacientes, conforme refletido por seus quatro domínios: físi-
co, psicológico, social e ambiental (35).

O Body-Q surge como alternativa para a medida da 
qualidade de vida, sendo composto por quatro domínios 
(satisfação com o abdome, vida sexual, autoestima e vida 
social e sintomas físicos) e 20 itens no total. Ele pode ser 
usado para quantificar a melhora em pacientes pós-bariá-
tricos, incluindo procedimentos não invasivos ou minima-
mente invasivos, lipectomia assistida por sucção, abdomi-
noplastia, lipoabdominoplastia e levantamento da parte 
inferior do corpo e para fornecer uma abordagem baseada 
em evidências para a prática padrão (36).

Torna-se evidente, por conseguinte, o incremento na 
qualidade de vida dos pacientes com deformidades, resul-
tantes da perda ponderal maciça de peso que fizeram ci-
rurgia do contorno corporal após sua estagnação do peso. 

Hoje, a cirurgia plástica após não deve ser considerada 
como um procedimento meramente estético, mas sim par-
te do tratamento para a obesidade, tendo em vista que tem 
efeitos positivos também na manutenção da perda de peso 
e melhora aspectos funcionais do cotidiano do paciente. 
Destarte, os financiadores em saúde, sejam governamen-
tais, sejam de planos de saúde, devem aderir a essas cirur-
gias como um componente integral do cuidado total do 
paciente obeso (37). 

CONCLUSÃO

A cirurgia plástica pós-bariátrica tem se mostrado 
como complemento importante para a integralidade do 
tratamento cirúrgico da obesidade, refletindo em uma po-
pulação com uma melhor qualidade de vida e mais disposta 
a realizar suas atividades diárias. É importante que, desde 
o início do processo, a equipe multidisciplinar oriente o 
paciente com relação ao seu corpo e ajude a projetá-lo de 
um modo mais próximo com a realidade. Além disso, as 
cirurgias de contorno corporal contribuem para uma nova 
perda de peso e a manutenção da motivação do paciente 
em ter hábitos mais saudáveis, resultando na continuidade 
do tratamento metabólico do cliente, posto que se acredita 
em nova redução das comorbidades. Portanto, faz-se indis-
pensável quantificar a efetividade dessa fase do tratamen-
to, verificando qual qualidade de vida que estes pacientes 
possuem e quais cirurgias remodeladoras possuem maior 
efetividade, propiciando bases para as estratégias a serem 
adotadas no Sistema Único de Saúde. 

Novos estudos podem contribuir para o planejamento 
e a optimização da dinâmica do serviço conforme a efeti-
vidade do procedimento. Assim, é recomendado que, em 
futuros estudos, seja realizada uma coorte medindo a qua-
lidade de vida do paciente desde a decisão pela cirurgia ba-
riátrica, aplicando novamente após o procedimento, após a 
estabilização do peso e, por último, após o procedimento 
de contorno corporal, sendo este último com a aplicação 

de dois questionários avaliando a qualidade de vida do pa-
ciente como um todo e a melhora referente a cada proce-
dimento individualmente. Desse modo, podemos eliminar 
o viés de memória que os pacientes possuem em estudos 
transversais e conseguiremos saber realmente o efeito de 
cada procedimento no indivíduo.
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um número de identificação em um dos Registros de En-
saios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela 
OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site 
do ICMJE (http://www.icmje.org). O número de identifi-
cação deverá ser informado no final do resumo.

Regras do artigo: 
O artigo pode ser enviado nas seguintes línguas: portu-

guês, espanhol e inglês (sempre com resumo na língua em 
que foi escrito). O tamanho do artigo completo não deverá 
exceder 24 páginas (laudas do Word) para artigos originais e 
de revisão, 15 páginas para relatos de caso e artigos de opi-
nião e 2 páginas para as cartas ao editor. As margens não pre-
cisam ser definidas, pois o sistema SGP as definirá. A seleção 
baseia-se no princípio da avaliação pelos pares (peer review). 
Os trabalhos são encaminhados aos editores associados que 
selecionarão os relatores de reconhecida competência na te-
mática abordada. Os trabalhos publicados são propriedades 
da Revista, sendo vedadas a reprodução total ou parcial e a 
tradução para outros idiomas sem a autorização da mesma. 
Os trabalhos deverão ser acompanhados da Declaração de 
transferência dos direitos autorais e Declaração de conflitos 
de interesses assinadas pelos autores. Os conceitos emitidos 
nos trabalhos são de responsabilidade exclusiva dos autores. 

Conteúdo do artigo: 
– Título do artigo: em português e inglês, curtos e 

objetivos; nome dos autores com titulação mais importante 
de cada um; instituição à qual o trabalho está vinculado; 
nome, endereço, telefone, e-mail e fax do autor responsá-
vel pela correspondência; se o trabalho foi apresentado em 
congresso, especificar nome do evento, data e cidade; fonte 
de suporte ou financiamento se houver e se há alguma es-
pécie de conflito de interesses. 

– Resumo: O resumo dos artigos originais deve ser es-
truturado, isto é, apresentando as seguintes seções: a) Intro-
dução (com objetivo); b) Métodos; c) Resultados; d) Conclu-
sões. O resumo deve ter no máximo 250 palavras. O resumo 
dos artigos de revisão não deve ser estruturado, porém, deve 
incluir Introdução (com objetivos), Síntese dos dados e Con-
clusões. Para relatos de caso, o resumo também não deve 
ser estruturado, contudo, deve incluir Introdução, o Relato 
resumido e Conclusões. Abaixo do resumo, fornecer dois a 
seis descritores em português e inglês, selecionados da lista 
de “Descritores em Ciências da Saúde” da BIREME, dispo-
nível no site http://decs.bvs.br. O Abstract será redigido 
pelo tradutor com base no resumo.

– Artigos Originais: a) Introdução (com objetivo); b) 
Métodos; c) Resultados; d) Discussão; e) Conclusões; f) Re-
ferências Bibliográficas. As informações contidas em tabelas 
e figuras não devem ser repetidas no texto. Estudos envol-
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vendo seres humanos e animais devem fazer referência ao 
número do protocolo de aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da instituição à qual está vinculada a pesquisa. 
Artigos originais são definidos como relatórios de trabalho 
de pesquisa científica com contribuições significativas e váli-
das. Os leitores devem extrair de um artigo geral conclusões 
objetivas que vão ao encontro dos objetivos propostos. 

Artigos de Revisão da Literatura: Deverão ser feitos a 
convite do Editor e conter na sua estrutura os seguintes itens: 
a) Introdução; b) Revisão de literatura; c) Comentários finais; 
e) Referências Bibliográficas. Artigos de revisão devem abran-
ger a literatura existente e atual sobre um tópico específico.  
A revisão deve identificar, confrontar e discutir as diferenças 
de interpretação ou opinião.

Relato de Caso: a) Introdução; b) Relato de caso;  
c) Discussão; d) Comentários finais; e) Referências Biblio-
gráficas. Relatos de caso deverão apresentar características 
inusitadas ou cientificamente relevantes. 

Cartas ao Editor: Devem expressar de forma sucinta a 
opinião do autor sobre diferentes assuntos de interesse mé-
dico/profissional, com um número máximo de 350 pala-
vras (aproximadamente uma página e meia de texto) e com 
número de referências bibliográficas não superiores a 10.

Artigos de Opinião: Deverão ser feitos a convite do 
Editor.

Referências bibliográficas: As referências devem 
ser apresentadas em ordem de aparecimento no texto 
e identificadas no texto em numerais arábicos entre 
parênteses. As abreviaturas dos periódicos devem ser 
baseadas no “Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals”, disponível pelo 
site http://www.icmje.org. Todos os autores deverão 
ser incluídos quando houver até seis; quando houver 
sete ou mais, os primeiros seis devem ser listados se-
guidos de ‘et al.’ para os subsequentes. Serão aceitas 
no máximo 30 referências para artigos originais, 60 
para artigos de revisão e 15 para relatos de casos.

Exemplos: 
– Periódicos: Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais.  

Título do Artigo. Abreviaturas do Periódico, ano, volume 
(edição): página inicial – página final. Ex: Prolla JC, Dietz 
J, da Costa LA. Geographical differences in esophageal 
neo plasm mortality in Rio Grande do Sul. Rev Assoc Med 
Bras. 1993;39(4):217-20.

– Teses: Sobrenome do Autor e Iniciais. Título da Tese. 
Cidade, ano, página (Tese de Mestrado ou Doutorado – 
Nome da Faculdade). Ex: Barros SGS. Detecção de lesões 
precursoras em indivíduos sob risco para o carcinoma epi-
dermoide do esôfago. Tese de doutorado (1992). Porto 
Alegre, UFRGS.

– Livros: Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais. Título 
do Livro. nº da edição. Cidade: Editora; ano. Ex: Corrêa da 
Silva, LC. Condutas em Pneumologia. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Revinter; 2001.

– Capítulos de Livros: Sobrenome do(s) Autor(es) do 
capítulo e Iniciais. Nome do capítulo. In: Sobrenome do(s) 
Autor(es) do Livro e Iniciais. Título do Livro. Número da 
edição. Cidade: Editora; ano, página inicial – página final. 
Ex: Silveira TR, Krebs S, Vieira SMG. Fibrose Cística. In 
Gayotto LC e Strauss EO. Hepatologia, 1ª ed. São Paulo: 
Ed. Rocca; 2000, 353-364.

– Material eletrônico: Para artigos na íntegra retirados 
da internet, seguir as regras prévias, acrescentando no final 
“disponível em: endereço do site” e data do acesso.

Abreviaturas e unidades: A revista reconhece o Siste-
ma Internacional (SI) de unidades. As abreviaturas devem 
ser usadas apenas para palavras muito frequentes no texto.

Tabelas e gráficos: Cada tabela deve ser apresentada 
com números arábicos, por ordem de aparecimento no 
texto, em página separada com um título sucinto, porém 
explicativo, não sublinhando ou desenhando linhas dentro 
das tabelas. Quando houver tabelas com grande número de 
dados, preferir os gráficos (em preto e branco). Se houver 
abreviaturas, providenciar um texto explicativo na borda 
inferior da tabela ou gráfico.

Ilustrações: Enviar as imagens e legendas conforme 
instruções de envio do Sistema de Gestão de Publicações 
(SGP) no site www.revistadaamrigs.org.br. Até um total de 
8 figuras será publicado sem custos para os autores; fotos 
coloridas serão publicadas dependendo de decisão do Edi-
tor e seu custo poderá ser por conta do autor. As imagens 
deverão ser enviadas em 300dpi, em formato JPG sem 
compactação. As tabelas deverão ser colocadas no final do 
artigo e coladas juntamente com o conteúdo no respectivo 
passo. Os gráficos deverão ser convertidos em formato de 
imagem jpg.

Se forem usadas fotografias de pessoas, os sujeitos não 
devem ser identificáveis ou suas fotografias devem estar 
acompanhadas de consentimento escrito para publicação 
(ver a seção de Proteção dos Direitos de Privacidade dos 
Pacientes). Se uma figura já foi publicada, agradecer à fon-
te original e enviar a autorização escrita do detentor dos 
direitos autorais para reproduzir o material. A autorização 
é requerida, seja do autor ou da companhia editora, com 
exceção de documentos de domínio público.

Legenda das ilustrações: Quando símbolos, setas, 
números ou letras forem usados para identificar as partes 
de uma ilustração, identificar e explicar cada uma claramen-
te na legenda. Explicar a escala interna e identificar o méto-
do de coloração utilizado nas microfotografias.
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Declaração de conflitos de interesse: Além da de-
claração no Sistema de Gestão de Publicações, os autores 
devem informar no final do artigo a existência ou não de 
conflitos de interesses.

Provas: Os autores receberão as provas gráficas para 
revisão antes da publicação. Apenas modificações mínimas 
serão aceitas nesta fase, para correção de erros de impres-
são (05 dias úteis para revisar). 

Check List 
√ Título em português e inglês. 
√ Nome e titulação dos autores.
√ Instituição. 
√ Endereço para correspondência. 
√ Apresentação em congresso; fonte de financiamento. 
√ Resumo e palavras-chave.

Revisão pelo editor

Recusado

Recusado

Revisor 1

Revisor 2

Aceito para publicação

Artigo recebido 
e revisado pelo editor

fluxograma da submissão 

Reavaliação

Sugestões 
de modificações

√ Texto do manuscrito. 
√ Agradecimentos.
√ Referências bibliográficas. 
√ Tabelas e gráficos. 
√ Ilustrações (fotos e desenhos). 
√ Legendas das ilustrações.
√ Declaração por escrito de todos os autores que o mate-

rial não foi publicado em outros locais, permissão por escrito 
para reproduzir fotos/figuras/gráficos/tabelas ou qualquer 
material já publicado ou declaração por escrito do paciente 
em casos de fotografias que permitam a sua identificação. 

√ Declaração por escrito sobre a “Transferência dos Direi-
tos Autorais” e sobre a “Declaração de Conflitos de Interesse”.

√ Autorização da Comissão de Ética para estudos em 
humanos ou animais.
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A. ONLINE SUBMISSION 

Submission must be done through the following World 
Wide Web address: http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/

As you enter the website, type in your username and 
password, if  you have already registered. If  you have not 
registered, click on the “I Want to Register” link to register. 
If  you forgot your password, use the recover password fea-
ture, and the system will automatically email the password 
to you. 

Authors should keep a copy of  all the material uploaded 
for publication, as the Editors will not be held responsible 
for any lost material. 

The submission process has 8 steps, listed below:

 1.  1. Inform Classifi cation
 2. Upload Images for Your Article
 3. Register Co-author(s)
 4. Inform Title and Keywords
 5. Provide Summary and Comments
 6. Assemble the Manuscript
 7. Transfer Copyrights and Declare Confl icts of   

 Interest
 8. Approval by Author(s) 

The authors must electronically submit their manu-
scripts prepared in Microsoft Word or similar text proces-
sor, because at the step “Assemble the Manuscript” there 
will be a screen that simulates Microsoft Word, where it 
is possible to “copy and paste” from any text processor, 
including the tables. The text must be double spaced, and 
the margins need not be defi ned as the SGP system will 
defi ne them automatically. Rules for images and graphs are 
described below.  

Online submission step by step

Step 1: Inform Classifi cation
Choose from four options: Original Article, Review Ar-

ticle or Case Report, Letter do Editor.
Step 2: Upload Images for Your Article 
The images may be submitted only in .JPG format. The 

system uploads groups of  up to 5 images at a time. To submit 
more than 5 images, just click on the “Send more images” but-

Journal of  the Medical Association of  Rio Grande do Sul – AMRIGS 

ton. Soon, miniatures of  the images will be displayed. There 
is an icon (is an icon (is an icon (is an icon (is an icon ( ) which should be clicked to edit the title and 
legend for each submitted image.

Step 3: Register Co-author(s)
Register each co-author by adding his/her full name, 

position and highest degree. The CPF can be added later. 
The order of  co-authors can be easily changed by using the 
“arrows” shown on the screen.

Step 4: Inform Title and Keywords
Add the paper’s title, in Portuguese and in English, as 

well as 2 to 6 relevant keywords (in English and Portuguese). 
THESE WORDS MUST BE INCLUDED IN THE DECS 
AND MESH (on all screens of  the SGP).

Step 5: Provide Abstract and Comments
The Summary can contain up to 250 words, which is the 

maximum limit accepted by the system. Additional words 
will automatically be deleted by the system. The author 
should fi ll out the fi elds: Institution, Mailing Author and 
Address, Financial Support (any information about grants 
or any other fi nancial supports must be provided) and a Let-
ter to the Editor (optional). An Abstract will be written by 
the Translator from the Summary.

Step 6: Assemble the Manuscript
This screen shows the Microsoft Word simulator with 

all the necessary functionalities of  text formatting. To in-
sert your text into this fi eld, simply select all your work 
then copy and paste it onto the “Assemble” fi eld of  the 
manuscript. Select only texts and tables, as the images were 
already uploaded in Step 1 and will be inserted at the end 
of  the submission automatically. Important: Never place 
in this fi eld the name of  authors, co-authors, or any other 
information that might identify where the work was con-
ducted. This requirement is because the process of  review 
occurs without the reviewer’s knowledge of  this data. 
Non-compliance with this requirement will lead to the ar-
ticle being refused as NONSTANDARD and returned for 
corrections.  

Step 7: Transfer Copyright and Declare Confl icts 
of  Interest

At this step, the screen shows the terms of  Copyright 
and Declaration of  Confl icts of  Interest. Print both pages, 
fi ll in the requested information, and have this document 
signed by both the author and co-author(s). The article will 
be peer reviewed, and any confl icts of  interest that might 

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
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