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CAPÍTULO I 

A INFLUÊNCIA DO USO DE ESTEROIDES ANDROGÊNICOS 

ANABOLIZANTES NO COMPORTAMENTO DA CARGA DE 

TREINAMENTO, COMPOSIÇÃO CORPORAL E MARCADORES 

BIOQUÍMICOS: RELATO DE CASO 

Rafael Bizarelo Ribeiro dos Santos1; Raphael da Silva Lau2; 

Omara Machado Araujo de Oliveira3; Juliana dos Santos Vilar4. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-01 

 

RESUMO: 

Os esteroides anabólicos androgênicos (EA), são substâncias sintetizadas a partir da 

testosterona e de substâncias quimicamente derivadas, possuindo diversas ações 

terapêuticas importantes. Entretanto, o efeito anabólico dos esteroides anabolizantes 

sobre o organismo despertou o interesse de muitos praticantes de atividade física, que 

começaram a utilizá-los para outros fins, principalmente, como recurso ergogênico. 

Porém, o uso indiscriminado desse tipo de substância pode acarretar diversas alterações 

endócrinas, bioquímicas e comportamentais. A carga interna consiste no conjunto de 

reações fisiológicas dos sistemas orgânicos, e pode ser refletida mediante parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos e a baixa variabilidade de cargas. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o comportamento das cargas de treinamento, alterações antropométricas e 

bioquímicas após 9 semanas. Foi realizado um relato de caso, com amostra composta por 

um homem de 42 anos, treinado, sem uso de esteroides anabolizantes por 12 meses, que 

decidiu utilizar EA com acompanhamento médico. Para acompanhar o treinamento foram 

registradas as cargas internas e a carga total levantada. A composição corporal foi descrita 

pelo modelo de 2 componentes, e as medidas antropométricas através das referências da 

Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria (ISAK). Para 

acompanhamento do consumo alimentar foi realizado o recordatório de 24h e foram 

analisados exames bioquímicos antes e depois da intervenção no treinamento. Conclui-se 

que houve uma redução considerável da massa gorda e aumento da massa magra. No 

entanto, ao ser analisado o perfil bioquímico foi possível identificar um aumento 
considerável de marcadores de risco cardiovascular e inflamatório. Em relação a carga 

interna, foi verificado uma menor monotonia e carga de treino no microciclo recuperativo.  

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento de força. Esteroides anabolizantes. Carga de 

treinamento. Efeitos adversos.  

 

 

 
1 Centro Universitário IBMR. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3960357560142560. E-mail: rafaelbizarelo@hotmail.com 
2Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5498807572595356. E-mail: 

raphael.lau@bol.com.br 
3 Centro Universitário IBMR. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3130197710165363. E-mail: omararj@gmail.com 
4 Universidade Federal Fluminense. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7725981827500403. E-mail: dravilar@yahoo.com.br 
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THE INFLUENCE OF THE USE OF ANABOLIZING ANDROGENIC 

STEROIDS ON THE BEHAVIOR OF THE TRAINING LOAD, BODY 

COMPOSITION AND BIOCHEMICAL MARKERS: CASE REPORT 

 

ABSTRACT: 

Anabolic androgenic steroids (EA), are substances synthesized from testosterone and 

chemically derived substances, having several important therapeutic actions. However, 

the anabolic effect of anabolic steroids on the body has aroused the interest of many 

practitioners of physical activity, who have started using them for other purposes, mainly 

as an ergogenic resource. However, the indiscriminate use of this type of substance can 

cause several endocrine, biochemical and behavioral changes. The internal charge 

consists of the set of physiological reactions of the organic systems, and can be reflected 

by physiological and biochemical parameters and the low charge variability. The 

objective of this work was to evaluate the behavior of training loads, anthropometric and 

biochemical changes after 9 weeks. A case report was carried out, with a sample 

composed by a 42-year-old man, trained, without using anabolic steroids for 12 months, 

who decided to use AE with medical monitoring. To monitor the training, internal loads 

and the total load lifted were recorded. The body composition was described by the 2-

component model, and the anthropometric measurements through the references of the 

International Society for the Advancement of Cineanthropometry (ISAK). To monitor 

food consumption, the 24-hour recall was performed and biochemical tests were analyzed 

before and after the training intervention. It was concluded that there was a considerable 

reduction in fat mass and an increase in lean mass. However, when analyzing the 

biochemical profile, it was possible to identify a considerable increase in markers of 

cardiovascular and inflammatory risk. Regarding the internal load, less monotony and 

training load were observed in the recuperative microcycle. 

KEYWORDS: Strength training. Anabolic steroids. Training load. Adverse effects. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os esteroides anabólicos androgênicos (EA), são substâncias sintetizadas a partir 

da testosterona e de substâncias quimicamente derivadas (NUNES et al, 2020).  Os EA 

podem ser classificados da seguinte forma: esterificação do grupo 17β hidroxil, que 

compreendem o propionato e o cipionato de testosterona; ésteres de testosterona que 

podem ser convertidos em testosterona ou estrógeno, tais como a nandrolona; compostos 

alquilados, tais como o stanazolol (OBERLANDER; HENDERSON, 2012). Os EA 

podem ser utilizados para fins terapêuticos tais como: hipogonadismo, anemia falciforme, 

osteoporose, necessidade clínica de anabolismo proteico, sarcopenia em idosos, 

tratamento de distrofias musculares, problema na produção celular de medula óssea, entre 

outros (PIACENTINO et al, 2015).  
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Entretanto, o efeito anabólico dos esteroides anabolizantes sobre o organismo 

despertou o interesse de muitos praticantes de atividade física, que começaram a utilizá-

los para outros fins, principalmente, como recurso ergogênico. A principal justificativa 

no uso de EA por esses usuários, justifica-se por fins estéticos, seguido por performance 

e, por último vinculado à saúde (SANZON; ALMEIDA; TORIANI, 2020). 

Praticantes de treinamento resistido, normalmente, tem como objetivo a melhora 

na estética corporal, porém o uso se dá de forma indevida, visto que em geral é realizado 

sem acompanhamento médico, e com produtos de qualidade duvidosa (PEREIRA et al, 

2020). Em um estudo realizado em Santa Catarina mostrou-se que o uso de EA em 

praticantes de treinamento resistido em academia nessa população teve uma 

representatividade bem elevada, visto dos participantes que responderam à pesquisa 

77,8% dos homens e 53,9% das mulheres alegaram ter usado ou fazer uso dessas 

substâncias (SANZON; ALMEIDA; TORIANI, 2020).  

O uso indiscriminado dessas substâncias pode contribuir para aumentar o risco de 

morte em seus usuários, que pode estar associado, principalmente, pelas alterações 

estruturais e funcionais (diretamente ou indiretamente) na musculatura cardíaca (NUNES 

et al, 2020). Em um estudo de pesquisadores suecos, verificou-se que os homens que 

utilizavam EA de forma não terapêutica, tinham o dobro de taxa de mortalidade e 

morbidade cardiovascular do que aqueles que não utilizavam (THIBLIN et al, 2015). O 

uso indiscriminado dessas substâncias pode levar também a alterações no eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal, influenciando diretamente na produção e secreção de 

gonadotrofinas e no perfil bioquímico geral. Em estudo realizado por Venâncio et al 

(2010) foi realizada a análise de algumas variáveis bioquímicas em pessoas que fizeram 

uso de EA e que praticavam treinamento resistido, com a apresentação de dois grupos: 

um grupo sedentário e outro treinado. Os usuários de EA tiverem uma redução 

significativa nos níveis dos hormônios luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH) e 

elevação do estradiol quando comparado aos outros dois grupos, foi observado também 

uma redução significativa da lipoproteína de alta densidade (HDL) (VENÂNCIO et al, 

2010). 

Muitos trabalhos foram realizados e elucidam bem a influência do uso de 

anabolizantes esteroides na composição corporal e na capacidade física de humanos. 



 

16 
 

Porém poucos trabalhos investigaram o comportamento da carga interna do treinamento 

naqueles que faziam uso de esteroides anabolizantes em doses supra fisiológicas. 

A carga interna consiste no conjunto de reações fisiológicas dos sistemas 

orgânicos, e pode ser refletida mediante parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

(MONTEIRO; LOPES, 2015). Para avaliação da carga interna diversos parâmetros 

podem ser utilizados, como: perfil hormonal; concentração de metabólitos; frequência 

cardíaca e percepção subjetiva de esforço (PSE) (NAKAMURA; MOREIRA; AOKI, 

2010). Nesse último, Foster (1998) validou e adaptou a PSE proposta inicialmente por 

Borg, propondo a quantificação da carga interna de treinamento, monotonia de 

treinamento e strain.  

A baixa variabilidade de cargas, logo a maior monotonia, podem acabar reduzindo 

os efeitos do treinamento sobre o indivíduo, assim como causar efeitos negativos sobre 

ele, como, por exemplo, o overtraining, que por consequência poderá comprometer a 

saúde do indivíduo (FOSTER, 1998; DANTAS, 2016). 

Uma vez que o padrão hormonal certamente influencia diretamente no 

treinamento resistido e capacidade física, a proposta deste trabalho foi observar o 

comportamento da carga interna frente a tarefa realizada, identificar alterações 

bioquímicas e na composição corporal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

ESTUDO DE CASO 

A amostra é composta por um indivíduo do sexo masculino, 42 anos de idade, 

praticante de musculação há 20 anos, residente na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O 

indivíduo teve como objetivo, a partir da utilização de EA, reduzir a massa gorda total e 

aumentar a massa muscular. O indivíduo relatou que tinha como alvo uma data 

comemorativa e, portanto, optou por iniciar um planejamento multidisciplinar para 

melhorar sua forma física. Esse planejamento, por sua vez, teve uma participação 

conjunta entre um professor de educação física e um médico endocrinologista, que 

ficaram responsáveis pelo treinamento e modulação hormonal, respectivamente.  
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O indivíduo fez administração intramuscular duas vezes por semana de 1 ml de 

acetato de trembolona, 1ml de masteron, e 1ml propionato de testosterona, uma vez por 

semana. O uso da substância foi iniciado uma semana antes da intervenção do 

treinamento. Antes disso, o indivíduo estava sem fazer uso de nenhuma substância 

ergogênica ou similar por pelo menos 12 meses.  

No presente trabalho, o perfil bioquímico e nutricional foi realizado apenas de 

modo observacional descritivo, não tendo qualquer influência dos pesquisadores sobre as 

variáveis extra do treinamento.  

 

PLANEJAMENTO E PERIODIZAÇÃO DO TREINAMENTO 

Na variável do treinamento, foi utilizado uma periodização linear semelhante ao 

período básico de treinamento descrito por Dantas (2016), no qual consistiu em um 

microciclo introdutório, 4 microciclos ordinais, 2 microciclos de choque e 2 

recuperativos. Na primeira semana foi realizado um microciclo introdutório, seguido por 

dois microciclos ordinais, um microciclo de choque, e um regenerativo. Após a semana 

regenerativa foi iniciado mais dois ordinais, seguido novamente por um microciclo de 

choque, finalizando com um microciclo regenerativo. Ao longo de nove semanas foram 

registradas 51 unidades de treino, na qual o sujeito treinava em média 6 vezes por semana. 

Para o microciclo ordinal e introdutório, usamos na rotina de peito e costas, aliado 

ao método agonista-antagonista, com carga constante, com uma faixa de 12 repetições. 

Para a rotina de ombros, foi utilizado o método tradicional de cargas constante, em uma 

zona de 15 repetições. A rotina de membros inferiores seguiu o mesmo modelo da rotina 

de ombros.  

Foram preferencialmente utilizados os exercícios multiarticulares, em 

comparação aos monoarticulares, por favorecerem o aumento da carga total levantada e 

maiores impactos metabólicos (BRIGATTO, 2019). 

No microciclo de choque, foi realizado o modelo tradicional de cargas constantes, 

porém adicionou-se o método de Drop-set ao final da última série de cada exercício em 

todas as rotinas. O objetivo foi a intensificação do treinamento para promover 
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possivelmente maior sobrecarga biológica, o sujeito é submetido a realizar nova série se 

possível com o mesmo número de repetições até atingir a falha concêntrica (PRESTES et 

al, 2016).  

No microciclo regenerativo, por sua vez, foi incluído o descanso ativo 

cardiopulmonar, introduzido no sistema de treinamento de super-circuito de cargas 

constantes e descanso ativo.   

No quadro abaixo (quadro1), está descrito como foi a organização do treinamento. 

Os exercícios foram os mesmos em todos os microciclos. 

 

Quadro 1. Rotina de treinamento de acordo com método estabelecido para cada caracterização do 

microciclo. 

Rotina 
Método 

Ordinal Choque Recuperativo 

Peito e Costas  Agonista-Antagonista Drop-set Super-Circuito  

Ombro  Carga estável  Drop-set Super-Circuito  

Membros Inferiores Carga estável  Drop-set Super-Circuito  

 

MONITORAMENTO DA CARGA DE TREINAMENTO 

 Após 30 minutos do término da sessão de treinamento, o avaliado foi perguntado 

sobre a sua percepção de esforço com a seguinte pergunta: "Olhando para este quadro, 

qual foi a sua percepção de esforço percebida durante o treino?" O avaliado, por sua vez, 

respondeu indicando no quadro supracitado. Após a coleta do valor indicado, foi coletado 

também o volume de treinamento em minutos.  

Posteriormente os dados foram agrupados em uma planilha onde também foram 

tratados. O valor do PSE e o volume de treinamento foram multiplicados, e a partir do 

produto dessa multiplicação temos a carga interna de treinamento em unidades arbitrárias 

(UA). Para o cálculo da monotonia do treinamento, utilizou-se a média das UA 

verificadas durante as semanas dividido pelo seu desvio padrão, assim como proposto por 

Foster (1998).  
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Para o monitoramento da carga externa, foi admitido o cálculo básico de carga 

total levantada, que consiste em multiplicar as séries, repetições e carga erguida (série x 

repetições x carga). 

 

COMPOSIÇÃO CORPORAL  

Para avaliação da composição corporal, foi adotado o modelo de dois 

compartimentos de massa corporal (massa magra e massa gorda). A partir do protocolo 

de Guedes (1985), consideram-se as dobras cutâneas subescapular, tricipital, abdômen 

vertical, supra ilíaca e axilar média para cálculo do percentual de gordura. No que diz 

respeito a perimetria, assim como proposto pela Sociedade Internacional para o Avanço 

da Cineantropometria (ISAK) (2011), admitiu-se o perímetro de cintura como o ponto 

mais estreito entre a margem costal inferior e parte superior da crista ilíaca, perpendicular 

ao tronco (eixo longitudinal). 

Para comparação, esses dados foram coletados um dia antes do início do programa 

de treinamento, e um dia após o término do estudo.  

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E EXAME BIOQUÍMICO  

Para avaliação do consumo alimentar foi utilizado o recordatório de 24 horas. 

Foram coletados dados referentes a dois dias da semana não consecutivos e um dia no 

final de semana. Foi admitido o valor médio de consumo desses três dias. O recordatório 

consiste em uma descrição bem detalhada do consumo alimentar (descrita pelo avaliado) 

do dia anterior (MCARDLE; KATCH, F.I.; KATCH, V.L., 2016). 

A avaliação bioquímica utilizada foi a mesma requerida pelo responsável médico. 

Neste, utilizamos as referências do momento pré e pós utilização de esteroides 

anabolizantes, a fim de comparação. As variáveis incluídas foram: testosterona total, 

lipoproteína de baixa densidade (LDL), HDL, colesterol total, creatinofosfoquinase 

(CPK), FSH e LH.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 As médias das cargas de treinamento tanto interna quanto externa são 

apresentadas na tabela 1. A média mais alta da carga interna foi observada no treino de 

peito e costas no microciclo de choque, e a mais baixa foi no microciclo recuperativo na 

rotina de ombros. Em relação a carga externa (carga total levantada), a média mais alta 

registrada na rotina de membros inferiores na semana de choque, e a mais baixa foi 

observada no microciclo recuperativo de ombros.  

 Em relação as cargas totais tanto a interna quanto a carga total levantada foram 

superiores na semana de choque, o que caracteriza de fato a sobrecarga. A carga total 

mais baixa foi observada no microciclo recuperativo, o que corresponde ao objetivo da 

implementação desse microciclo. 

 

Tabela 1. Média das Cargas externa e Cargas interna para cada classificação do microciclo. 

Rotina 
Ordinal  Choque Recuperativo 

Média DP Média DP Média DP 

Carga Total Levantada (t) 

Peito e costas  8,59 3,10 14,27 0,67 6,91 1,46 

Ombro  3,93 1,45 6,340 1,12 2,99 0,20 

Membros inferiores 9,10 3,33 16,63 0,11 6,02 3,46 

Total  7,21 2,85 12,43 5,36 5,31 2,05 

Carga Interna (UA) 

Peito e costas  288,18 119,22 379 207,52 172 134,22 

Ombro  231,09 91,31 341,67 161,58 111,4 74,92 

Membros inferiores 231,73 91,47 325 219,32 121,25 25,29 

Total  250,33 32,78 348,56 27,65 134,88 32,52 

*DP = desvio padrão; t = toneladas de força; UA = carga arbitrária. 

  

 Em relação a carga total levantada, a média encontrada no microciclo de choque 

se assemelha com os indivíduos que realizam o treinamento personalizado. Em estudo de 

Lopes et al (2020), eles encontraram um valor médio 12535kgf e no presente trabalho foi 

encontrado 12432kgf. Nesse mesmo estudo, foi verificado uma carga total levantada 

média de 9618kgf para os indivíduos sem supervisão, a carga que mais se aproxima é a 

média do microciclo ordinal que é de 7210kgf (diferença de 2408kg).  Porém, vale 

ressaltar que a média de idade do estudo de Lopes et al é muito inferior ao do sujeito 

estudado, com uma diferença de 23 anos.  
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 A carga interna na semana ordinal total média foi semelhante ao encontrado na 

carga interna média do treinamento de musculação apresentado por jogadores de vôlei 

(FARIA et al, 2020), porém com uma diferença de 8,27 UA entre os estudos. Já a carga 

interna média apresentada no microciclo de choque foi similar ao encontrado em atletas 

semiprofissionais de rugby em uma semana de treinamento de carga normal (COUTTS 

et al, 2007) com uma diferença de 16.5 UA entre os estudos.  

 Cabe ressaltar, que o treinamento de característica ordinal contou com uma carga 

semanal média de 9,16km de corrida leve. O treinamento de característica de choque 

apresentou uma média semanal de 6,08km e o treinamento recuperativo de 14,2km de 

trote leve. O aumento do volume de treinamento na semana recuperativa pode ser 

justificado pela característica do método de super-circuito (circuito de ação 

cardiovascular), que consiste em realizar o descanso de modo ativo, o que contribuiria 

para o aumento da quilometragem percorrida (PRESTES et al, 2016). 

 Na tabela 2, foram apresentadas as cargas de treinamento semanal, tanto interna 

quanto carga total levantada. É possível identificar o comportamento nas duas primeiras 

semanas de treinamento, onde a carga externa é aumentada e a carga interna também. No 

entanto, pode-se observar que na terceira semana, a carga interna diminuiu mesmo com 

o aumento da carga externa. Em estudo recente realizado por Barbosa et al (2021), foi 

demonstrado que indivíduos treinados podem aumentar a carga total levantada por volta 

de 9% na segunda semana após o início de uma intervenção planejada. No presente 

trabalho encontramos um aumento de 6,5%, o que demonstra que o indivíduo evoluiu no 

progresso das cargas conforme o esperado. 

 Na quarta semana houve a sobrecarga através do microciclo de choque, onde 

observamos a maior carga interna semanal registrada e a segunda maior carga total 

levantada. O primeiro microciclo regenerativo foi realizado na quinta semana, onde foi 

reduzido 50,5% da carga total levantada comparado a carga de choque da quarta semana. 

Consequentemente observou-se também uma queda considerável na carga interna (queda 

de 53,8%). Essa carga foi similar a primeira carga interna regenerativa apresentada por 

um dos indivíduos (sujeito A) praticante de crossfit apresentado no trabalho de Tibana, 

Sousa e Prestes (2017). 
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 Na sexta semana foi realizado uma carga ordinal, onde mesmo com o aumento da 

carga externa se comparado a semana 1 e 2 apresentou valores menores de carga interna. 

Isso pode ser justificado pelo descanso ativo da semana recuperativa. 

 Na sétima semana foi planejado uma nova carga ordinal, porém o sujeito 

investigado por motivos profissionais teve que se ausentar 3 dias do treinamento, o que 

culminou em uma carga geral semanal baixa.  

 

Tabela 2. Carga de treinamento semanal avaliada pelo método PSE e Volume total. 

  
Carga interna 

I(UA) 

Carga total 

levantada (t) 

Semana 1 (Introdutório) 1887 43,96 

Semana 2 1970 46,82 

Semana 3 1621 50,3 

Semana 4 (sobrecarga) 2294 62,56 

Semana 5 (regenerativo) 1061 31 

Semana 6 1301 47,8 

Semana 7* 753 19,81 

Semana 8 (sobrecarga) 2062 73,4 

Semana 9 (regenerativo) 841 38,74 

Carga Média 1532,22 46,04 

Carga total 13790 414,39 

*Semana 7 o indivíduo ausentou-se por 3 dias do treinamento por motivos profissionais. 

  

 A maior carga externa registrada foi na oitava semana, onde foi registrado uma 

carga de 73,4 toneladas. No entanto, a carga interna foi inferior à quinta semana (choque). 

É possível justificar esse resultado pela diminuição da carga de treinamento da 7ª semana, 

o que proporcionou ao indivíduo uma recuperação prolongada dos sistemas fisiológicos, 

impactando diretamente sobre a sua percepção de esforço. Na última semana (9ª) foram 

registradas cargas internas e externas similares a semana 5, compatível ao microciclo 

regenerativo.  
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 A carga de treinamento interna semanal média apresentada nesse trabalho varia 

apenas 279,7 cargas arbitrárias da média da carga interna dos dois sujeitos apresentados 

no estudo de Tibana, Sousa e Prestes (2017).  Todavia, o valor semanal total da carga 

interna do microciclo recuperativo assimilou-se aos encontrados nas aulas pré-formatadas 

de Les Mills pelo estudo de Fonseca et al (2014).  

 Em relação a carga interna de treinamento, conforme verificado no gráfico 1, foi 

possível verificar uma baixa monotonia de treinamento nas semanas regenerativa (5ª e 9ª) 

e na semana ‘ordinal’ em que o sujeito se ausentou por 3 dias (7ª semana). É interessante 

ressaltar que as semanas com a menor monotonia (média 1,27) também foi a menor para 

carga interna.  

 

Gráfico 1. Média da carga interna de treinamento a partir do PSE, e monotonia para cada semana.  

 

 

 Nas semanas de característica ordinal (exceto a 7ª semana) foram registradas 

cargas intermediárias e um alto nível de monotonia (média de 2,07). As semanas de 

choque (4ª e 8ª) apresentaram as maiores cargas internas, e níveis intermediários de 

monotonia (média de 1,86). 

 No estudo de Tibana, Sousa e Prestes (2017), um dos sujeitos (sujeito B) 

apresentou a menor monotonia na semana regenerativa. Desconsiderando a semana 7, 

esse fato também foi apresentado pelo sujeito avaliado em nosso trabalho. Curiosamente, 

na semana sete do estudo supracitado, um dos indivíduos (sujeito A) apresentou doença 

respiratória do trato superior e consequentemente tanto a carga interna quanto a 
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monotonia foram bem baixas. No presente estudo o volume de treinamento teve que ser 

reduzido por motivos profissionais, assimilando-se as respostas visualizadas no sujeito 

A.  

 Em relação ao consumo alimentar, foi verificado uma dieta hipocalórica e hiper 

proteica, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuição de macronutrientes e energia consumida.  

 Distribuição de Energia 

 
 

g % 

Carboidratos 
 

226,68 43,93% 

Proteína 
 

148,06 28,69% 

Lipídeos  
 

53,92 23,50% 

Energia (kcal) 

2064,5

2 - - 

 

 Ao considerar o gasto calórico basal de acordo com a superfície corporal e nível 

metabólico pelo modelo de McArdle, Katch F.I. e Katch V.L. (2016), este seria 

equivalente ao valor de 1953kcal. Para o gasto energético aproximado para as atividades 

diárias e exercício físico, de acordo com a tabela proposta por Willians (2002), temos 

mais 947kcal. Totalizando 2900kcal de gasto total médio diário.  

 Seguindo esse raciocínio, ele apresentava um déficit diário de 836kcal. De acordo 

com McArdle, Katch F.I. e Katch V.L. (2016), 3500kcal de déficit calórico representam 

menos 0,45kg de gordura corporal armazenada (teoricamente). Pensando em uma 

constante de metabolismo (o que geralmente não ocorre) e desconsiderando as flutuações 

da carga de treinamento e do uso de hormônios esteroides, ao longo dessas 9 semanas 

haveria um déficit total de 52,67kcal que representaria um valor de 6,77kg a menos de 

gordura apresentada. 

 A estimativa de perda de gordura a partir do método de antropometria foi similar 

ao suposto no início da pesquisa em que o valor teórico encontrado foi de 6,33kg.  

 Na tabela 4 é possível verificar a influência dessas 9 semanas na composição 

corporal e nas variáveis bioquímicas. Foi possível observar, uma redução de 29,7% da 
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massa gorda total, e um aumento de 2,87% na massa corporal magra. Houve também uma 

redução considerável no somatório de 8 dobras cutâneas e no perímetro de abdômen.  

 Como é possível observar, houve uma queda considerável nos hormônios 

gonadotróficos (LH e FSH), possivelmente devido ao efeito de feedback negativo no eixo 

hipotálamo-hipófise, causado pelos altos níveis de testosterona. A administração exógena 

de EA suprime o eixo Hipotálamo-hipófise-gonadal, tornando a recuperação mais longa 

quando a administração é supra fisiológica. A situação, porém, é reversível com a 

interrupção do consumo (ROCHA; AGUIAR; RAMOS, 2014).  

 

Tabela 4. Comparação das variáveis antropométricas e bioquímicas no momento antes e  

depois da periodização e concomitante utilização de anabolizantes esteroides androgênicos. 

Variáveis Pré Pós Diferença 

 Bioquímicas   
 

Testosterona total 599ng/dL 1849ng/dL +1250ng/dL 

FSH 2, 4mIU 0,3mIU -2,1mIU 

LH 2,7mUI 0,1mUI -2,6mUI 

CPK 273U/L 709U/L +436U/L 

LDL 124mg/dL 308mg/dL +184mg/dL 

HDL 40mg/dL 29mg/dL -11mg/dL 

Colesterol total 182mg/dL 359mg/dL +177mg/dL 

     

 Antropométricas   
 

Massa total 94,3kg 90,1kg -4,2kg 

Massa magra 73,1kg 75,2kg +2,1kg 

Massa gorda 19kg 13.6kg -6,3kg 

IMC  29,1 27,8 -1,3 

Somatório de DC 147,2mm 89,8mm -57,4mm 

Perímetro de Abdômen  96,5cm 88,5cm -8cm 

     

   

 Os resultados encontrados no estudo de Souza Junior (2017) para o LH e FSH, é 

similar ao verificado no presente relato de caso. No estudo citado, foi observado que 

indivíduos que utilizavam EA (com diferentes combinações) tinham o valor reduzido 

próximo a zero para hormônios LH e FSH após 45 dias da administração dessas 

substâncias.  
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 De acordo com Achar, Rostamian e Narayan (2010), anormalidades no HDL e 

LDL podem surgir dentro de 9 semanas da administração de anabolizantes.  

 No presente estudo, verificou-se que no HDL foi observado uma alteração abaixo 

do nível recomendado, o que pode comprometer a proteção cardiovascular que essa 

lipoproteína oferece ao coração (MCARDLE; KATCH, F.I.; KATCH, V.L., 2016). Um 

estudo comparou parâmetros bioquímicos entre um grupo usuário de EA e outro sem uso, 

verificou que a média do HDL sérico do grupo usuário era estatisticamente menor quando 

comparada ao grupo não usuário (SEVERO et al, 2013). A média do grupo não usuário 

se aproxima aos valores encontrados no sujeito estudado antes da administração dos EA 

(diferença de 2mg/dL com a média). Após o uso dos EA o sujeito avaliado nesse estudo 

apresentou valores de HDL próximos aos dos sujeitos usuários dessa substância 

encontrado no estudo de Severo et al (diferença de 8mg/dL com a média). Os valores 

achados no presente estudo para HDL se assemelham também com o estudo clássico de 

Lenders et al (1988) que investigou o efeito deletério dos esteroides anabolizantes nas 

lipoproteínas séricas. 

  Em relação ao LDL, foi verificado um aumento na concentração sanguínea de 

184mg/dL se comparado ao valor apresentado no momento pré administração. Um estudo 

de revisão analisou 49 artigos relacionando o efeito sobre o sistema cardiovascular ao uso 

abusivo de EA, e concluiu que em média o uso dessas substâncias eleva em 20% as 

concentrações séricas de LDL (ACHAR; ROSTAMIAN; NARAYAN, 2010). Em 

contraste, o presente relato de caso reportou um aumento bem superior a 20%, o que pode 

ser posteriormente prejudicial ao indivíduo. Em relação ao colesterol total, foi verificado 

também um aumento considerável e perigoso para saúde cardiovascular.  

 

CONCLUSÃO 

  Foi verificado nesse estudo um comportamento similar entre a carga interna e a 

carga total levantada, porém ao longo das semanas essa similaridade foi sendo cada vez 

menor. A menor monotonia registrada foi nos microciclos regenerativos, a maior 

monotonia foi nas semanas de característica ordinal de cargas intermediárias, e no 
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microciclo de choque obtivemos as maiores cargas e uma monotonia de treinamento 

intermediário.  

 O sujeito apresentou uma dieta hipocalórica com alto consumo de proteínas. De 

acordo com a ingestão alimentar e gasto energético total, foi estipulado o valor teórico de 

perda de massa gorda ao longo das 9 semanas, que foi similar ao que de fato o sujeito 

perdeu.  

 Em relação ao exame bioquímico pode-se dizer que houve um aumento dos 

marcadores de risco cardiovascular, o que pode comprometer a saúde do sujeito a longo 

prazo. Houve também um aumento do perfil inflamatório. Foi observada uma redução 

considerável da massa gorda total e perímetro de abdômen concomitante ao aumento da 

massa muscular. 
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RESUMO: 

O trabalho é uma das atividades mais antigas desempenhadas pelo ser humano, 

permitindo o desenvolvimento da prosperidade e das relações sociais entre os povos. 

Contudo, apesar de tais benefícios, especialmente desde a consolidação do sistema 

capitalista e seus processos de trabalho repetitivo, uma série de doenças físicas e 

psicossociais relacionadas à atividade laboral vem sendo observadas. De acordo com a 

Organização Internacional do Trabalho (O.I.T), cerca de 160 milhões de indivíduos são 

acometidos por algum tipo de agravo de saúde cuja origem é ocupacional, destacando-se 

as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho (DORT). Esta pesquisa, do tipo revisão integrativa da literatura, visa ilustrar 

um dos principais fatores no Brasil e no mundo de absenteísmo entre os trabalhadores 

braçais, o conceito de doenças Ocupacionais Relacionadas ao trabalho é novo, porém 

merece atenção especial, pois influencia cronicamente o trabalhador, uma vez que a 

lombalgia está neste contexto, a relevância com os mecanismos de lesão deve ser 

estudado, pois existe grande variedade de técnicas e tratamentos referentes a esta 

patologia. 

PALAVRAS-CHAVE: LER. DORT. Lombalgia ocupacional. Saúde do trabalhador. 
 

 

BRIEF BIBLIOGRAPHIC REVIEW OF LUMBAR ALGIAS AND THEIR 

CORRELATIONS WITH LABOR ACTIVITIES 

ABSTRACT: 

The work is one of the oldest activities performed by humans, enabling the development 

of prosperity and social relations between people. However, despite these benefits, 

especially since the consolidation of the capitalist system and its repetitive work 

processes, a series of physical and psychosocial illnesses related to labor activity has been 

observed. According to the International Labour Organization (ILO), about 160 million 

people are affected by some kind of health problem whose origin is occupational, 

especially the injuries Repetitive Strain (RSI) and Work-Related Musculoskeletal 

Disorders (MSDs). This research, the type integrative literature review, aims to illustrate 

one of the main factors in Brazil and in the world of absenteeism among laborers, the 

concept of Occupational related to occupational diseases is new, but deserves special 
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attention because chronically influences the worker, since the LBP is in this context, the 

relevance to the mechanisms of injury should be investigated because there is a great 

variety of techniques and treatments related to this pathology. 

KEYWORDS: RSI. MSDs. Occupational low back pain. Worker's health. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das atividades mais antigas e fundamentais exercidas pelo ser humano, o 

trabalho permitiu o desenvolvimento das sociedades, estreitando laços sociais e 

facilitando o estabelecimento de melhores e mais prósperas condições de vida. Por outro 

lado, as atividades laborais também incrementaram a exposição do homem a riscos 

relacionados ao ambiente de trabalho e suas possíveis consequências sobre a saúde física 

e mental do trabalhador (RODRIGUES et al., 2013; GONTIJO et al., 2012; FREITAS, 

LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

Especialmente com o advento do sistema capitalista e seus processos de trabalho 

repetitivo, houve incremento na incidência de acidentes e de enfermidades relacionadas 

à atividade profissional. Tal fenômeno, contudo, corresponde a um fenômeno recente na 

História, sendo constatado pela primeira vez em 1717 por Ramazini. E é apenas em 

meados do século XX que doenças ocupacionais começam a ser objeto de investigação 

de diferentes países. No Brasil, tais questões começam a ser levantadas apenas nos anos 

1970, uma vez que em 1972 o Brasil foi o campeão mundial de acidentes de trabalho 

(RODRIGUES et al., 2013, MARTINS, FELLI, 2013, CÉLIA, 2003). 

De acordo com a OIT, aproximadamente 160 milhões de pessoas sofrem algum 

tipo de agravo de saúde relacionado ao trabalho, destacando-se os distúrbios 

osteomusculares, como as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), os quais são um conjunto 

heterogêneo de problemas funcionais e/ou orgânicos, podendo ocorrer de modo 

simultâneo ou não e apresentando um amplo e variado quadro clínico (FREITAS, 

LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

Além das LER e DORT, outro agravo de saúde relacionado ao trabalho é a 

lombalgia ocupacional, a doença ocupacional mais antiga conhecida pela literatura. 
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Basicamente, a lombalgia corresponde a uma dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou 

sacral, relacionando-se ou não a entorses e distensões musculares, deslocamento do disco 

intervertebral e outras condições (BORGES et al., 2012). 

Os fatores de risco relacionados à lombalgia incluem falta de atividade física, 

obesidade, manutenção de postura estática, falta de desenvolvimento muscular e até 

mesmo questões psicológicas e sociais (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

A lombalgia ocupacional, sua definição, causas e métodos de tratamento e 

prevenção, é objeto de estudo desta pesquisa, de tipo descritivo-exploratória e elaborada 

por meio de uma revisão integrativa da literatura, objetivando discutir diferentes 

conceitos, aspectos relevantes e formas de tratamento da lombalgia ocupacional. 

 

AGRAVOS OCUPACIONAIS: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

O advento e desenvolvimento do sistema capitalista favoreceram a intensificação 

dos processos produtivos, ampliando jornadas de trabalho e agravando a carga trabalhista, 

permitindo o aumento da incidência de enfermidades relacionadas à atividade laboral, 

simultaneamente favorecendo a ocorrência de acidentes capazes de impedir temporária 

ou permanentemente o trabalho do indivíduo em questão. Esse fato corresponde, por 

outro lado, a uma evidência relevante da relação causal entre saúde e trabalho 

(RODRIGUES et al., 2013; MARTINS, FELLI, 2013). 

O trabalho repetitivo remonta há aproximadamente duzentos anos, conforme 

ocorreu em 1717, com Ramazini, o qual constatou que movimentos bruscos e violentos, 

assim como posturas inadequadas e práticas incorretas de trabalho caracterizavam-se 

como fatores especialmente relevantes para a incidência de problemas à então 

denominada “máquina vital”. Atualmente, tal conceito do organismo humano é 

considerado ultrapassado. Contudo, essa perspectiva mecanicista do homem ainda é 

bastante forte no que tange ao trabalho repetitivo (FREITAS, LUNARDI FILHO, 

LUNARDI, FREITAS, 2009). Em 1891, Fritz de Quervain, ao observar lavadeiras que 

se queixavam de dores frequentes, constatou que a tenossinovite do polegar manifestada 

nas lavadeiras poderia estar associada à prática de lavar roupas, levando-o a denominar 
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tal enfermidade de “entorse das lavadeiras” (RODRIGUES et al., 2013; FREITAS, 

LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

O Japão foi um dos países pioneiros a dar a devida relevância às enfermidades 

laborais, reconhecendo-as desde a década de 1960 e estabelecendo o Comitê da 

Associação Japonesa de Saúde Ocupacional. No Brasil, essa tipologia de problema de 

saúde foi observada inicialmente nos anos 1960, com destaque na década seguinte, 

quando, no ano de 1972 o Brasil foi considerado o campeão mundial de acidentes de 

trabalho (CÉLIA, 2003). Na década de 1980 profissionais que utilizavam computadores 

também foram observados, levando ao seu reconhecimento como problema ocupacional 

pela Norma Técnica para Perícia Médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

que passou a considerar tal enfermidade como questão de saúde pública (RODRIGUES 

et al., 2013). 

Em âmbito nacional, os primeiros passos para a criação de uma política de saúde 

do trabalhador foram o estabelecimento da primeira Lei do Trabalho em 1919, a 

Consolidação das Leis do trabalho (CLT) em 1944, a Constituição Federal de 1988, a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990 e as três Conferências Nacionais de 

Saúde do Trabalhador (SCUSSIATO et al., 2010). Em 1997 houve um aumento 

significativo na quantidade de enfermidades relacionadas a fatores ocupacionais (CÉLIA, 

2003). 

Outros fatos marcantes para a proteção da saúde do trabalhador são, em 2002, a 

promulgação da Portaria nº 1.679, que trata da estruturação da rede nacional e atenção 

integral à saúde do trabalhador (RENAST) e, em 2005, pela Portaria nº 2.437, que 

aprofundou a RENAST, marcando o estabelecimento de uma política de estado mais 

adequada e ampliada, favorecendo os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CERESTS), além de incluir iniciativas de saúde do trabalhador na atenção básica e 

implementando iniciativas de vigilância e promoção em saúde do trabalhador 

(SCUSSIATO et al., 2010). 

A saúde do trabalhador pode ser tratada como o conjunto de medidas, entre as 

quais ações de vigilância epidemiológica e sanitária, voltado para a promoção e proteção 

da saúde dos trabalhadores, assim como à reabilitação de profissionais submetidos aos 
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agravos provindos pelo ambiente e processos laborais, assistindo o profissional que foi 

vítima de acidente de trabalho ou que se tornou portador de uma enfermidade de origem 

laboral (SCUSSIATO et al., 2010). 

Neste sentido, a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VST) funciona como 

paradigma para o estabelecimento de ações em saúde do trabalhador no SUS, uma vez 

que ela permite que problemas de saúde advindos do meio profissional sejam prevenidos, 

detectados, reconhecidos, pesquisados, a fim de que medidas de controle, prevenção e 

avaliação dos serviços sejam implementados continuamente (SCUSSIATO et al., 2010). 

Para que a VST alcance efetividade , foram adicionados 11 problemas de saúde 

relacionados à atividade profissional ao Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN-NET), coletando, transmitindo e publicando informações geradas 

continuamente no Sistema de Vigilância Epidemiológica nos três âmbitos 

governamentais, utilizando amplo sistema informatizado, auxiliando o processo de 

investigação das informações relacionadas à vigilância epidemiológica de enfermidades 

de notificação compulsória. O SINAN foi estabelecido em 1993 e regulamentada em 

1998 por meio da Portaria Funasa/ MS nº 073 de 9/3/1998, passando a ser alimentado por 

todas as esferas governamentais e também pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 

(SCUSSIATO et al., 2010). 

O SINAN-NET auxilia a análise de problemas ocupacionais, a Portaria GM/MS 

nº 777, são agravos de notificação compulsória: acidente de trabalho fatal ou com 

mutilações, acidente com material biológico, acidentes que envolvam crianças e/ou 

adolescentes, dermatoses ocupacionais, intoxicações exógenas (decorrentes de 

substâncias químicas, tais como agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados), lesões por 

esforços repetitivos (LER), distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho 

(DORT), pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído (PAIR), transtornos mentais 

relacionados à atividade laboral e câncer relacionado à atividade profissional 

(SCUSSIATO et al., 2010). 

 

DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO: LER 

E DORT 
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Quanto aos distúrbios osteomusculares, atualmente estes correspondem aos 

problemas relacionados ao trabalho com maior incidência, em países com diferentes 

perfis de desenvolvimento econômico 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que anualmente 

aproximadamente 160 milhões de pessoas são acometidas por doenças de ordem laboral 

não transmissíveis, das quais cerca de 2 milhões de trabalhadores morrem. Neste sentido, 

nota-se que enfermidades de ordem ocupacional constituem um problema importante de 

saúde pública no mundo atual. Entre tais agravos à saúde, destacam-se as ocasionadas por 

esforços repetitivos, sendo conhecidos no Brasil como Lesões por Esforços Repetitivos 

(LER) e, posteriormente, como Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT) (FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

As Lesões por Esforços Repetitivos – LER e as Doenças Osteomoleculares 

Relacionadas ao Trabalho – DORT correspondem a uma categorização de enfermidades 

laborais que afetam músculos, fáscias musculares, tendões, articulações, nervos, vasos 

sanguíneos e tegumento, e frequentemente acarretam dor e invalidez, sendo a maior causa 

de compensações por absenteísmo no trabalho em diversos países. Essas afecções 

representam o grupo mais significativo de agravos à saúde quanto às doenças 

ocupacionais. No Brasil, sua incidência cresceu de modo significativo a partir da década 

de 1980, tornando-se um grave problema de saúde pública, ocasionando consequências 

no âmbito econômico brasileiro (GONTIJO et al., 2010; MARTINS, FELLI, 2013). 

LER/DORT podem ser definidas como afecções músculo-esqueléticas 

relacionadas ao ambiente e condições de trabalho, os quais podem inclusive piorar tais 

afecções. A etiologia das LER/DORT é multifatorial, sendo caracterizada pela exposição 

do trabalhador aos fatores de risco relacionados ao ambiente profissional e à atividade em 

questão (SCUSSIATO et al., 2010). Algumas dessas condições de trabalho são: 

movimentos repetitivos, aplicação de forças com as mãos, levantamento e movimentação 

de objetos pesados, postura inadequada e estresse relacionado ao meio profissional. A 

manifestação de tais afecções relaciona-se à exposição dos trabalhadores a esses riscos e 

a sua intensidade depende da frequência e duração da exposição e da possibilidade 

particular do indivíduo em lidar com as condições de trabalho (MARTINS, FELLI, 2013; 

Rodrigues et al., 2010). 
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LER/DORT correspondem a um conjunto heterogêneo de problemas funcionais 

e/ou orgânicos, que podem ocorrer de modo simultâneo ou não, cujas características 

sintomáticas comuns são: cansaço neuromuscular ocasionado por trabalho efetuado em 

posição fixa (estática) ou por meio de movimentação repetitiva, principalmente pelos 

membros superiores, falta de tempo de recuperação pós-contração e fadiga provocada 

pela falta de tempo e pelo ritmo acelerado de trabalho (MARTINS, FELLI, 2013; 

RODRIGUES et al., 2010; GONTIJO et al., 2010; FREITAS, LUNARDI FILHO, 

LUNARDI, FREITAS, 2009). 

Quanto ao quadro clínico, este é diversificado, com a manifestação de dor, 

formigamento, dormência, choque, peso e fadiga precoces; aparecimento de entidades 

ortopédicas tais como tendinite, tenossinovite, sinovite, dedo em gatilho, síndrome do 

túnel do carpo, mialgia, síndrome da tensão do pescoço, distrofia simpático- reflexa e 

síndrome complexa de dor regional (MARTINS, FELLI, 2013; RODRIGUES et al., 

2010; GONTIJO et al., 2010; FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 

2009; SCUSSIATO et al., 2010). Barbosa, Santos e Trezza (2007) destacam que a 

nomenclatura da patologia em questão não é homogênea no Brasil nem em âmbito 

mundial, porém asseveram que as suas causas são homogêneas, com destaque para fatores 

de organização do trabalho. Célia (2003) considera, contudo, que o principal sintoma de 

problemas osteomusculares é a dor, a qual pode ser relacionada de diversas maneiras à 

atividade em questão. Mas é essencial que sejam avaliados todos os aspectos individuais 

e ocupacionais capazes de provocar esse sintoma. 

Para que o trabalho seja identificado como causa de LER/DORT, são necessárias 

avaliações ocupacionais que envolvem a análise das atividades de trabalho, relacionando-

se posteriormente os sinais e sintomas observados às condições laborais constatadas. 

(MARTINS, FELLI, 2013). 

Quanto ao diagnóstico de doenças osteomusculares, é relevante observar se o 

músculo encontra-se encurtado e cronicamente fatigado, e se, na prática costumeira ou 

sustentada de certas posições utilizadas no trabalho, os músculos mantêm-se em 

contração estática, ocasionando um processo de isquemia e comprometimento da 

remoção de substâncias resultantes do metabolismo celular. Tais fatores provocam fadiga 

muscular e estresse mecânico sobre a cartilagem. A movimentação repetitiva e as 



 

37 
 

contrações dinâmicas musculares contínuas podem se manifestar com dor difusa, fadiga 

e desconforto (CÉLIA, 2003). 

LER/DORT acometem tanto homens quanto mulheres, inclusive adolescentes 

(BARBOSA, SANTOS, TREZZA, 2007), mas Martins e Felli (2013) e Scussiato et al. 

(2010) destacam que há incidência maior de LER/DORT no sexo feminino, o que é 

justificado devido a fatores hormonais, por dupla jornada de trabalho, falta de preparo e 

desenvolvimento muscular, uma vez que mulheres possuem menor quantidade de fibras 

musculares e menor capacidade de converter glicogênio em energia útil, ocasionando 

uma estrutura óssea mais leve e com ossos mais curtos, com menores áreas de junção, 

assim como pelo crescimento na quantidade de mulheres no mercado de trabalho. 

Para o Ministério da Saúde, em seu Protocolo de Investigação, Diagnóstico, 

Tratamento e Prevenção de Lesões por Esforço Repetitivo, é necessário que o diagnóstico 

clínico-ocupacional seja elaborado por profissionais de saúde, com a presença de um 

ergonomista e seguindo uma sequência (BRASIL, 2000): 

● História da doença atual detalhada; 

● Investigação dos equipamentos com os quais a pessoa trabalha (avaliação 

ergonômica; 

● Comportamentos e costumes do profissional que apresentam relação 

importante com a lesão osteomuscular; 

● Histórico pessoal; 

● Antecedentes ocupacionais, tempo de atividade na função, jornada, condições 

e ambiente de trabalho; 

● Exame físico detalhado, a fim de avaliar outras condições que podem ter 

auxiliado para o desenvolvimento da moléstia; 

● Exames complementares se necessário. 

Reitera-se o fato de que moléstias osteomusculares são ocasionadas por fatores 

inter-relacionados, com ênfase para levantamento de objetos pesados, má postura, 

movimentos repetitivos, além dos problemas anatômicos do próprio trabalhador. Do 
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mesmo modo, elementos psicossociais e ocupacionais são relevantes para o 

desenvolvimento de doenças osteomusculares (CÉLIA, 2003). 

Entre os fatores físicos, estão as condições de saúde do profissional para a prática 

da atividade em questão, como peso, altura, idade, sexo etc. Com relação aos elementos 

psicossociais, é importante considerar a quantidade de tarefas que o profissional deve 

executar, suas condições familiares, psicológicas e afetivas, necessidades financeiras, as 

quais podem ocasionar acúmulo de jornadas de trabalho, ou ainda se há ocorrência de 

exploração no trabalho. Por fim, quanto às questões ocupacionais, estão as condições de 

trabalho, tais como: equipamentos inadequados para a prática de tarefas, colaboradores 

em quantidade menor que a necessária etc. Há ainda elementos de ordem puramente 

psicológica que se relacionam com problemas osteomusculares, com destaque para a 

satisfação profissional e qualidade de vida no trabalho. Ou seja, para a avaliação de 

fatores de risco profissional, deve-se ter uma visão mais ampla, observando não apenas 

fatores físicos, mas também questões psicológicas e psicossociais (CÉLIA, 2003). 

Quanto às atividades com maior incidência de lesões musculoesqueléticas, 

destacam-se as relacionadas com construção civil, coletores de lixo, profissionais de 

enfermagem e trabalhadores industriais, trata-se de uma verdadeira epidemia industrial 

contemporânea (CÉLIA, 2003). 

A literatura apresenta que profissionais de enfermagem apresentam moléstias 

osteomusculares e podem ser classificados como fatores de risco individuais e 

ocupacionais, com destaque para defeitos de postura ou congênitos, a força muscular, a 

manutenção de determinada posição por longo período de tempo e constantes flexões e 

torções da coluna vertebral (CÉLIA, 2003). 

 

LOMBALGIA OCUPACIONAL 

Questões de trabalho e saúde não podem ser desvinculadas, conforme apresentado 

anteriormente, uma vez que moléstias afetam a qualidade de vida do profissional e o seu 

desempenho no trabalho. Além das LER e DORT apresentadas anteriormente, outro 

problema que merece atenção são as lombalgias. De acordo com os descritores de saúde, 

a lombalgia corresponde à dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou sacral, podendo 
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relacionar-se a entorses e distensões musculares, deslocamento do disco intervertebral e 

outras condições (BORGES et al., 2012). 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de tipo descritivo-exploratória, elaborada por meio de uma revisão 

integrativa da literatura. Tal escolha deveu-se ao fato de que a revisão integrativa é 

considerada a abordagem metodológica de maior amplitude no que tange à elaboração 

revisões, uma vez que permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais, 

a fim de permitir uma percepção completa e multifacetada acerca do tema pesquisado 

(SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010). 

Ou seja, este método combina informações teóricas e empíricas da literatura, 

incorporando uma gama ampla de propósitos: apresentação de conceitos, revisão de 

teorias e evidências e análise de problemas metodológicos sobre um assunto específico. 

A amostragem deve proporcionar um panorama consistente e compreensível de conceitos 

complexos, abordagens teóricas ou problemas de saúde importantes para a enfermagem 

(SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010). Objetiva discutir diferentes conceitos, aspectos 

relevantes e formas de tratamento da lombalgia ocupacional. 

Para o levantamento dos artigos na literatura, efetuou-se uma busca nas seguintes 

bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e BDENF. Para a busca do 

material, foram utilizados os seguintes descritores: lombalgia ocupacional, lombalgia 

comum e distúrbios osteomusculares. 

Quanto aos critérios para a busca dos artigos, estes foram: trabalhos publicados 

em português, inglês e espanhol; artigos na íntegra que tratassem acerca da lombalgia 

ocupacional, seus aspectos e métodos de diagnóstico e artigos publicados entre os anos 

2000 e 2015. 

Os descritores foram pesquisados individualmente, encontrando obras, conforme 

o quadro abaixo: 
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Descritores Bases de dados 

LILACS SciEL
O 

BDENF Total 

Lombalgia ocupacional 47 12 11 70 

Lombalgia comum 31 13 1 45 

Distúrbios osteomusculares 354 74 44 472 

Total    587 

Na terceira etapa, realizou-se uma leitura seletiva dos textos, excluindo aqueles 

que não atendiam aos objetivos desta pesquisa e os que se repetiam nas bases de dados 

consultados. Neste sentido, chegou-se a sete artigos que constituíram a fundamentação 

teórica da discussão abaixo. 

 

DISCUSSÃO 

A lombalgia é a enfermidade ocupacional mais antiga que se tem notícia. 

Conforme apresentado no início deste trabalho, em 1713, Bernardino Ramazzini, 

considerado o fundador da medicina do trabalho, constatou que determinados 

movimentos bruscos assim como posturas incorretas poderiam prejudicar a estrutura 

interna do corpo. Do mesmo modo, a lombalgia é a enfermidade ocupacional mais 

comum, uma vez que aproximadamente 80% dos trabalhadores relataram pelo menos 

uma vez na vida algum tipo de dor lombar (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

A lombalgia é uma enfermidade corriqueira entre trabalhadores braçais, 

acarretando problemas econômicos para a empresa onde trabalham e para a sociedade em 

sua completude, uma vez que tais profissionais correspondem à grande massa 

trabalhadora de um país e sua correspondente parcela produtiva da economia. 

Destacando-se a lombalgia ocupacional, esta pode promover incapacidade temporária ou 

permanente no trabalho, o que representa custos de tratamento e fisioterapia. Dias, Godoi 

e Almeida (2003) destacam estudo epidemiológico de Mendes, Reis et al. (2000), do 

perfil de morbimortalidade de trabalhadores de uma indústria de alumínio, onde constatou 

que o custo direto total relacionado a atestados médicos de até 15 dias representou cifras 

de US$ 905.807,90, com destaque para doenças osteomusculares, as quais 

corresponderam a US$ 203.925,00, seguidas de doenças respiratórias (US$ 150.865,00) 
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e outros contatos de saúde (US$ 139.615,70). Trata-se de uma prevalência alta de dor na 

coluna entre os colaboradores. 

Com relação às profissões mais acometidas por lombalgias ocupacionais, 

destacam-se as atividades de carpinteiro, mecânico automotivo, empregada doméstica, 

zelador e cabeleireiro, assim como operários do setor civil e enfermeiros, sendo que estes 

dois últimos apresentam uma prevalência de 22,6% e 18,8% de prevalência, 

respectivamente. Há prevalência maior entre o sexo masculino. Quanto às mulheres, estas 

são especialmente acometidas de lombalgias quando profissionais da área de saúde, uma 

vez que essa atividade exige a execução de atividades especialmente lesivas à coluna, tais 

como constantes flexões do tronco, manutenção de postura parada, levantamento e 

manuseio de objetos pesados, entre outras. Ademais, constatou-se que hospitais com 

quadro de funcionários menos qualificados também apresentam maior incidência de 

lombalgia (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

Dores na região lombar/sacral podem ser ocasionadas por inflamação, processo 

degenerativo, neoplasia, modificações ginecológicas, traumatismo, alterações 

metabólicas ou decorrentes de outras disfunções. Contudo, uma diversidade de 

lombalgias é acarretada por origem inespecífica e de causa idiopática (DIAS, GODOI, 

ALMEIDA, 2003). 

Os fatores de risco relacionados à lombalgia incluem falta de atividade física, 

obesidade, manutenção de postura estática, falta de desenvolvimento muscular e até 

mesmo questões psicológicas e sociais. Há relação entre a falta de satisfação profissional 

e o acometimento de lombalgias, conforme apresenta estudo de avaliação ergonômica em 

3020 colaboradores de uma fabricante de aviões. Jornadas longas de trabalho, 

relacionadas com outras atividades do cotidiano, favorecem a manifestação de dores 

lombares e de outros males, como fadiga crônica e problemas de ordem mental e 

emocional, tais como depressão, ansiedade e síndrome do pânico (DIAS, GODOI, 

ALMEIDA, 2003). 

Esses problemas de saúde favorecem o absenteísmo e o aumento da utilização do 

atestado médico. Do mesmo modo, tais problemas estimulam os conflitos interpessoais 

entre colegas de trabalho, acarretando diminuição da qualidade de vida dos trabalhadores, 
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aumentando custos operacionais da organização, o que pode ser revertido em problemas 

até mesmo para os clientes da empresa. Neste sentido, a lombalgia é considerada a 

moléstia que mais ocasiona custos relacionados à atividade profissional (DIAS, GODOI, 

ALMEIDA, 2003). 

Nos EUA, a lombalgia ocupacional é a doença que acarreta os maiores custos, 

onde são gastos cerca de 16 bilhões de dólares com prevenção, tratamento e custos 

relacionados ao afastamento. Quanto aos gastos indiretos, estes correspondem a cifras 

entre 50 e 80 bilhões de dólares anuais. Dias, Godoi e Almeida (2003) destacam que essa 

doença é a que provoca maior quantidade de horas de trabalho perdidas nos EUA. No 

Brasil, a situação não é diferente, uma vez que o custo direto proporcionado por um 

colaborador faltoso deve ser assumido pela empresa nos primeiros 15 dias de afastamento 

por motivo de doença. 

Fatores ergonômicos e traumáticos relacionam-se fortemente com a lombalgia. 

Quanto aos fatores ergonômicos, destacam-se as exigências das atividades, ao ambiente 

e ao funcionamento das condições profissionais, tais como a manutenção dos 

equipamentos e o modelo de execução do processo da atividade em questão. Os fatores 

traumáticos relacionam-se ao trabalho físico e pesado ocasionado pelo levantamento e 

manuseio de objetos pesados. A OMS classifica os fatores traumáticos em (DIAS, 

GODOI, ALMEIDA, 2003): 

● Risco individual: idade, sexo, relação peso e altura, desequilíbrio muscular, 

força muscular; 

● Risco profissional: intensidade das forças compressivas na coluna vertebral 

devido à utilização de objetos pesados no decorrer da atividade profissional, 

assim como a manutenção de posturas erradas por um longo período 

temporal. 

Com relação aos riscos individuais, a lombalgia ocupacional apresenta 

predominância entre homens, com destaque para a faixa etária de 20 a 24 anos, devido à 

sobrecarga acarretada por tarefas mais voltadas ao sexo masculino, como o levantamento 

e manuseio de objetos pesados. Quanto às mulheres, são mais acometidas as de idade 

entre 30 e 34 anos. Destaca-se também a relação entre lombalgia ocupacional e a posição 

socioeconômica do paciente em questão: pessoas localizadas nas camadas inferiores 



 

43 
 

costumam apresentar maior prevalência de lombalgia, uma vez que esta camada 

populacional está mais sujeita a executar tarefas pesadas (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 

2003). 

Para que os diagnósticos estrutural e sindrômico da lombalgia ocupacional sejam 

estabelecidos, deve-se considerar as peculiaridades do trabalho desenvolvido pelo 

paciente, tais como o local da atividade, posturas e movimentos exercidos pelo 

profissional, ritmo, duração, carga de trabalho, e até mesmo os já comentados aspectos 

psicossociais, uma vez que estes podem estar relacionados com estresse, agravando 

possíveis cargas osteomusculares (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

Os profissionais de saúde também devem considerar medidas preventivas, tais 

como conscientizar, educar e orientar os trabalhadores de modo a diminuir os riscos 

musculoesqueléticos (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 2003). 

 

LOMBALGIA OCUPACIONAL: DEFINIÇÃO 

Não é fácil obter o equilíbrio nas estruturas componentes da coluna vertebral, 

modificações constantes na postura agravam a estrutura morfofuncional da coluna e o seu 

consequente desequilíbrio mecânico funciona como um fator nocivo para ela. Todas as 

unidades estruturais que compõem a unidade anátomo-funcional do segmento lombar 

apresentam inervação nociceptiva, exceto o núcleo pulposo e certas fibras do anel fibroso. 

Os elementos estruturais músculo-articulares respondem pelo antagonismo das ações 

mecânicas da coluna, respondendo simultaneamente pela sustentação e pela 

movimentação corporais. O esforço físico em falta ou em demasia danificará a coluna e 

suas estruturas osteomioarticulares (TOSCANO, EGYPTO, 2001). 

A lombalgia corresponde à dor situada na região entre as últimas costelas 

(margem costal) e as linhas glúteas inferiores, acompanhada ou não de dor nos membros 

inferiores. Ela pode originar-se no disco intervertrebal, articulação facetaria, articulação 

sacroilíaca, músculos, fáscias, ossos, nervos e meninges, e entre suas causas estão: hérnia 

de disco, osteoartrose, síndrome miofascial, espondilolistese, espondilite anqulosante, 

artrite reumatoide, fibrose, aracnoidite, tumor e infecções (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 

2012). De Vitta (1996) destaca que sua etiologia é complexa, relacionada com uma 
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diversidade de fatores de risco, tais como traumas mecânicos, obesidade, ocupação, sexo, 

idade etc., os quais influenciam as estruturas componentes da unidade anatomofuncional 

do seguimento lombar, podendo ocasionar degeneração, cuja sintomatologia é variada. 

De Vitta (1996) destaca que a lombalgia é determinada por aspectos internos e 

externos ao paciente: apresentando levantamento bibliográfico efetuado entre 1988 a 

1992, destaca que certas situações do cotidiano são especialmente agressoras das 

estruturas músculo-esqueléticas da coluna lombar, sendo, pois, consideradas como 

determinantes da lombalgia. Entre tais situações, estão: manutenção de postura errada, 

sentada ou em pé, movimentos repetitivos, diferentes tipos de atividade física mal 

executada, levantamento de pesos, entre outras. 

A dor lombar é o segundo distúrbio doloroso que mais acomete o ser humano, 

abaixo apenas para a cefaleia, e é causa relevante de morbidade e incapacidade, 

relacionando-se, portanto, a problemas sociais e econômicos. Estudos apontam que as 

lombalgias prevalecem entre 50% e 80% da população, com destaque para homens acima 

dos 40 anos e mulheres entre 50 e 60 anos de idade, talvez em relação com a osteoporose. 

A lombalgia ocupacional é a maior causa de transtorno de saúde e absenteísmo, além de 

ser uma das causas mais importantes para consultas médicas, hospitalizações e 

intervenções cirúrgicas, sendo a causa mais comum de incapacidade em profissionais de 

faixa etária abaixo de 45 anos. Trata-se de uma enfermidade que acomete ¼ dos casos de 

invalidez prematura e que, mais do que um problema de saúde, corresponde a uma 

questão de âmbito social e econômico (JÚNIOR, GOLDENFUM, SIENA, 2010). 

A Classificação internacional de Comprometimentos, Incapacidades e 

Deficiências da Organização Mundial da Saúde considera a lombalgia como um 

acometimento relacionado à perda ou anormalidade da estrutura da coluna lombar cuja 

causa relaciona-se a fatores psicológicos, fisiológicos, anatômicos ou até mesmo a 

deficiências capazes de impedir ou limitar a execução de atividades físicas variadas. 

Conforme assevera essa classificação, a lombalgia pode revelar uso excessivo da coluna, 

compressivas ou posturais, fraqueza muscular, diminuição na amplitude ou na 

coordenação de movimentos, ampliando a fadiga e a instabilidade do tronco (JÚNIOR, 

GOLDENFUM, SIENA, 2010). 
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Quanto à sua duração, a lombalgia pode ser categorizada em aguda, de início 

súbito, prolongando-se por até seis semanas, subaguda, cuja duração é de seis a 12 

semanas, crônica, cuja duração é maior que 12 semanas, ou ainda como recorrente, 

quando reaparece depois de períodos de acalmia. A lombalgia também pode ser 

classificada em mecânica, não mecânica e psicogênica. A lombalgia mecânica pode ser 

específica ou inespecífica. Também pode ser classificada como viscerogênica (ex: dores 

abdominais), vascular (ex: aneurisma de aorta abdominal), psicogênica (induzida 

problemas de ordem psicológica que ocasionam a dor), neurogênica (lesão no sistema 

nervoso) e espondilogênica (exemplificada pela hérnia de disco e osteoartrose) (LIZIER, 

PEREZ, SAKATA, 2011). 

Muito relacionadas com o meio de trabalho, a lombalgia inespecífica ou mecânica 

comum é ocasionada pelo desequilíbrio entre a carga funcional, ou seja, o esforço 

necessário para a realização de atividades da vida cotidiana, e a capacidade de execução 

de tais atividades. Esse tipo de lombalgia não apresenta alteração estrutural do disco, 

compressão de raízes nervosas, lesão óssea ou articular, escoliose ou lordose acentuada 

capazes de ocasionar dor na coluna (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2011). 

Apenas 10% das lombalgias são acarretadas por doenças determinadas, contudo, 

apesar da não modificação estrutural na lombalgia comum, ela é capaz de limitar as ações 

cotidianas, incapacitando o indivíduo. Trata-se de uma enfermidade comum em 

trabalhadores que praticam esforço físico pesado e movimentos repetitivos ou necessitam 

ficar em postura estática por períodos prolongados. Trata-se de uma enfermidade que 

acomete mais mulheres do que homens, provavelmente devido a especificidades 

anatomo-funcionais como menor estatura, massa muscular e massa óssea, apresentando, 

portanto, articulações mais frágeis e menor adaptação ao esforço físico (LIZIER, PEREZ, 

SAKATA, 2011). 

Júnior, Goldenfum e Siena (2010) destacam que há o conjunto das lombalgias 

orgânicas, muito relevantes para a análise das lombalgias ocupacionais. Entre elas, há as 

secundárias à síndrome de Munchausen (com pouca frequência), as lombalgias simuladas 

com o interesse direto e consciente acerca de ganhos secundários, costumeiramente 

financeiros, e as lombalgias de ordem psicossomática, secundárias a conflitos 
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psicológicos comumente inconscientes, sendo ou não acompanhadas de queixas 

somáticas. 

As lombalgias também podem ser classificadas em cinéticas, quando relacionadas 

a sobrecargas de movimento; ou estáticas, quando relacionam-se à má postura de acordo 

com o grau de comprometimento dos tecidos: lombalgia por desgaste da musculatura 

para-vertebral e lombalgia por distensão muscular e ligamentar; pode originar-se no 

sistema de locomoção e estabilização da coluna: lombalgia por torção da coluna lombar 

ou ritmo lombo pélvico inadequado ou lombalgia por instabilidade articular; pode 

originar-se no disco intervertebral: lombalgia por protusão intradiscal do núcleo pulposo 

e lombalgia por hérnia de disco intervertebral; de origem psíquica: lombalgia como 

conversão psicossomática ou objetivando ganhos secundários (Júnior, Goldenfum e 

Siena, 2010). 

Quanto às enfermidades laborais, Schilling (1984) as classificou em três 

categorias: 

I. Doenças que têm o trabalho como causa necessária, tais como os acidentes 

de trabalho e as doenças profissionais reconhecidas juridicamente; 

II. Doenças cujo trabalho é um dos fatores contribuintes; 

III. Doenças cujo trabalho é um fenômeno agravante ou estimulante de problemas 

latentes ou pré-existentes. 

Referenciando-se nessa categorização, tem-se que a lombalgia ocupacional é uma 

enfermidade Schilling II nos casos em que o trabalho for um aspecto que contribuiu para 

o seu surgimento, ou Schilling III, quando a lombalgia for agravada pelo trabalho em 

questão (JÚNIOR, GOLDENFUM, SIENA, 2010). 

 

A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE (CIF) E A 

LOMBALGIA OCUPACIONAL 

Desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2001, a 

Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) tem como objetivo delimitar um 

mecanismo de comunicação entre profissionais de saúde, por meio de uma linguagem 

uniforme e padronizada, a fim de identificar o modo como enfermidades e mudanças 
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estruturais físicas e psíquicas são capazes de influenciar na vida dos indivíduos 

(QUINTANA et al., 2014, RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 

Pertencente à família de classificações, a CIF foi criada devido à necessidade de 

cobrir questões não alcançadas pela Classificação Internacional de Doenças (CID). 

Enquanto esta última oferece informações sobre mortalidade e morbidade, a CIF trata das 

repercussões da doença e dos componentes de saúde que interferem sobre a sua 

funcionalidade. A CIF foi estabelecida, pois, devido ao fato de que apenas uma 

classificação de doenças não seria o bastante para todas as questões relacionadas à saúde 

(QUINTANA et al., 2014, RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 

A CIF subdivide-se em duas categorias, cada uma com dois componentes. A 

primeira parte trata da Funcionalidade e Incapacidade, sendo subdividida em Funções e 

Estruturas do Corpo e Atividades e Participação. A segunda parte trata dos Fatores 

Contextuais, os quais são subdivididos em Fatores Ambientais e Fatores Pessoais. Cada 

um desses componentes pode ser classificado em termos positivos ou negativos 

(QUINTANA et al., 2014, RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 

Cada componente da CIF é organizado em capítulos e subcategorias cada vez mais 

detalhadas, de modo a oferecer uma descrição completa da experiência humana 

relacionada aos diferentes estados de saúde. Contudo, devido à grande variedade de 

agrupamentos humanos, com suas respectivas variabilidades transculturais, os Fatores 

Pessoas, que tratam de aspectos genéticos, antropométricos, de hábitos e crenças, ainda 

não foram descritos e organizados na CIF, não apresentando classificação (RIBERTO, 

CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 

A CIF foi estabelecida para ações em saúde pública, permitindo a comparação de 

especificidades entre as funcionalidades de diferentes países, regiões e populações no 

decorrer do tempo. Mas seu uso é de grande utilidade clínica, uma vez que permite a 

obtenção de informações acerca da funcionalidade dos pacientes com uma terminologia 

padronizada e consistente. Do mesmo modo, a CIF favorece o planejamento e 

gerenciamento de intervenções administrativas e acompanhamento dos pacientes com 

maior eficácia (RIBERTO, CHIAPETTA, LOPES, BATTISTELLA, 2011). 
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Quanto à lombalgia, o core set da CIF pode ser aplicado em qualquer paciente 

com lombalgia, não importando a etiologia. Ele é constituído por 19 código de Funções 

do Corpo, 5 Códigos para Estruturas do Corpo, 29 Códigos de Atividades e 25 Códigos 

de Fatores Ambientais. De acordo com Riberto, Chiapetta, Lopes, Battistella, 2011, 

autores de estudo pioneiro sobre a aplicação do core set da CIF para lombalgia no Brasil, 

ele mostrou-se útil para a descrição de toda a gama de dificuldades encontradas por 

portadores de lombalgia mecânica crônica inespecífica, com exceção de algumas poucas 

categorias, as quais se mostraram pouco representativas. Tal razão se deu não devido a 

falhas na CIF, mas sim a limitações da pesquisa em questão. 

 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTOS PARA A LOMBALGIA 

O diagnóstico da lombalgia é norteado pelos elementos de anamnese e sua 

fisiopatologia no tocante à intensidade, horário de aparecimento e outros aspectos 

relacionados à dor. Quanto à lombalgia mecânica comum, em geral a dor é limitada à 

região lombar e nádegas, não costumando alcançar as coxas. Costuma surgir de modo 

súbito pela manhã, podendo vir acompanhada de escoliose antálgica. A duração dessa dor 

é de 3 a 4 dias, após os quais o paciente retorna à normalidade (BRAZIL et al., 2004). 

Na ocorrência de hérnia de disco, no momento de esforço de flexão, o material 

nuclear é empurrado para trás, em sentido ântero-posterior por meio das fibras do anel 

fibroso, porém sendo por ele contido, podendo não aparecer a dor. Tal fenômeno costuma 

ocorrer no período diurno. À noite, devido à maior embebição aquosa do núcleo e 

consequente aumento da pressão interdiscal, as fibras do anel são rompidas, ocasionando 

dor nas primeiras horas do dia, manifestando-se dor aguda e intensa, a qual se irradia para 

os membros inferiores e se intensifica com os esforços cotidianos (BRAZIL et al., 2004). 

No estreitamento do canal raquidiano artrósico, a dor lombar eventualmente 

ocorre durante o período noturno, podendo ser acompanhada de ciatalgia uni ou bilateral 

intensa, a qual diminui ao sentar-se. Ela pode ocorrer em conjunto com dor na panturrilha 

e de claudicação neurogênica intermitente. A dor piora com a caminhada do paciente, 

especialmente nos casos de decida de rampas e/ou ladeiras, melhorando nas subidas. Tal 

situação é diferente da que ocorre na claudicação vascular, que piora quando em subidas. 
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O sinal de Lasegue é negativo, enquanto na hérnia discal pode ser positivo. A manobra 

de Romberg é positiva. A extensão da coluna lombar, durante 30 segundos, desencadeia 

a dor (BRAZIL et al., 2004). 

Nas espondiloartropatias soronegativas, as quais são enfermidades reumáticas 

inflamatórias, ocorre a intensificação dos sintomas no período da manhã, devido ao ritmo 

circadiano da secreção do cortisol e pelo sistema nervoso autônomo. A sacro-ilite 

bilateral, ou eventualmente unilateral, finaliza o diagnóstico. 

Na espondilite anquilosante, a dor pode apresentar certa peculiaridade: uma 

pseudociatalgia alternante. Neste caso, uma série de cinco elementos, apresentados pelo 

indivíduo, são essenciais para o diagnóstico: lombalgia de caráter insidiosa, antes dos 

quarenta anos de idade, cuja duração é maior que três meses, juntamente à rigidez matinal 

e melhora com atividade física, apresenta sensibilidade de 95% e especificidade de 85% 

para a sua identificação (BRAZIL et al., 2004). 

Brazil et al. (2004) destaca algumas relações que podem ser observadas entre a 

dor e certos fenômenos: 

● Relação entre a dor e a prática (ou não) de atividades físicas: a dor decorrente 

de movimentação corporal diário ou devido a longos períodos de 

permanência em pé pode estar relacionada à modificações mecânicas ou 

degenerativas; 

● Relação da dor com queixas sistêmicas: havendo comprometimento 

sistêmico, a dor lombar costuma iniciar-se de modo gradual e progressivo, 

distribuindo-se de modo simétrico ou alternante, não se relacionando com o 

movimento e não melhorando com o repouso, havendo a possibilidade de 

estar acompanhada de rigidez matinal cuja duração é superior à trinta 

minutos; 

● Irradiação da dor: quando a dor é irradiada para a face anterior da coxa, não 

ultrapassando o joelho, pode estar ocorrendo neuralgia crural; 

● Dor de origem raquidiana ou extrarraquidiana: a dor extraraquidiana não se 

relaciona com movimentos da coluna, surgindo mesmo em períodos de 

repouso. Neste caso, o profissional deve considerar a possibilidade de 
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calculose renal, endometriose, aneurisma de aorta abdominal, processos 

expansivos abdominais e retroperitoniais; 

● Dor psicossomática: relaciona-se com pacientes que apresentam 

sensibilidade dolorosa superficial ou de distribuição não anatômica, 

havendo dor vaga, imprecisa e que veria de localização de um dia para outro, 

podendo até mesmo irradiar-se para o peito, coluna e abdômen; 

Para o exame físico e sua fisiopatologia, é essencial observar a flexão e extensão 

da coluna lombar, uma vez que o aumento da pressão intradiscal na flexão da coluna 

lombar impele o disco para trás, no sentido ântero- posterior, piorando a dor na hérnia de 

disco. Do mesmo modo, deve-se notar (BRAZIL et al., 2004): 

● Quanto à manobra de valsava, na compressão radicular tal manobra ocasiona 

aumento da dor ou irradiação dela até o pé. 

● Quanto à manobra da Lasegue, pode ser considerada positiva quando a dor 

aumenta ou se irradia no trajeto do dermátomo de L4-LS’ ou Ls-S I’ quando 

a elevação do membro inferior ocorrer em um ângulo de 35º a 70º com o 

plano horizontal. A compressão radicular é comprovada em caso de 

positividade a 60º. 

● Quanto à manobra de Romberg, é anormal quando o movimento de 

compensação do corpo for necessário para manter os pés fixos no mesmo 

lugar, sendo um sinal positivo na estenose do canal; 

● Sinal das pontas: o paciente não consegue andar com um dos calcanhares, 

uma vez que a raiz L5 é comprimida. Por sua vez, se o indivíduo não 

consegue andar com uma das pontas dos pés, há a compressão da raiz S1; 

● Sinal do arco de corda: deve-se levantar a perna do indivíduo, como ocorre 

na manobra de Lasegue, até a manifestação da dor. neste momento, deve-se 

flexionar o joelho. Ocorrendo diminuição e/ou desaparecimento da dor, o 

sinal é positivo para o diagnóstico da hérnia discal; 

● Sinais não orgânicos de lombalgias psicossomáticas: há simulação de dor 

lombar quando da compressão axial no topo do crânio ou na rotação da pelve 

e ombros, sem movimentação da coluna; 

● Sinais de alerta: há a possibilidade dos sintomas apresentados pelo paciente 
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estarem relacionados a outras enfermidades, tais como tumores, infecções, 

dependência química, de fraturas cujos traumas podem ser maiores ou 

menores em idosos ou osteoporóticos, ou ainda da síndrome da cauda 

equina. 

Por fim, quanto ao diagnóstico complementar, a tomografia computadorizada e a 

ressonância magnética são indicadas para as lombalgias e cialgias agudas que apresentem 

evolução atípica ou insatisfatória, cuja causa não foi estabelecida após seis semanas de 

tratamento clínico. A tomografia computadorizada corresponde a uma metodologia 

planar, segmentar, capaz de permitir uma boa avaliação dos desarranjos discais, das 

modificações degenerativas das faces intervertebrais (platôs vertebrais) e articulações 

zigapofísiárias. Do mesmo modo, permite a análise do canal vertebral, recessos laterais e 

forames intervertebrais, apresentando boa definição dos contornos dos ossos (BRAZIL et 

al., 2004). 

Quanto à ressonância magnética, trata-se de um método multiplanar que não usa 

radiação ionizante e cujo espectro de visão é amplo. Deste modo, favorece a observação 

dos desarranjos discais e de modificações degenerativas, sendo útil para a avaliação do 

conteúdo do canal vertebral, inclusive do cone medular, raízes da cauda equina e medula 

óssea (BRAZIL et al., 2004). 

A eletroneuromiografia não é adequada em casos de lombalgias agudas e crônicas, 

assim como nas lombociatalogias agudas. É o único método que informa acerca da 

fisiologia da raiz nervosa envolvida, auxiliando a compor a relevância clínica. Por fim, 

quanto à densitometria óssea, esta não é indicada em lombalgias mecânicas ou não, 

agudas ou não, como método de diagnóstico inicial, sendo mais adequada nas situações 

em que o RX simples apresenta de deformidade vertebral, de tipo colapso, ou osteopatia 

radiológica. Neste caso, a mera observação de perda de massa óssea, revelada por este 

exame, não significa que a osteoporose justifique a lombalgia em questão. Cabe ao 

profissional alertar-se acerca das possibilidades clínicas em que há osteoporose 

secundária, como no caso da utilização de coritcosteróides (BRAZIL et al., 2004). 

 

TRATAMENTOS 
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Conforme discorrido neste trabalho, Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (DORT) e Lesões por Esforço Repetitivo (LER) costumam relacionar-se à 

prática de movimentos repetitivos, manutenção de posturas anômalas e levantamento de 

objetos pesados, além de fatores psicossociais, tais como ritmo acelerado de trabalho, 

ansiedade e ambiente profissional conflituoso e estressante. 

Quanto aos tratamentos para o combate à lombalgia, há uma diversidade de 

métodos empregados, entre os quais: uso de medicamentos (antiinflamatórios, 

corticosteroides, paracetamol, dipirona, tramadol, opióides, relaxantes musculares, 

antidepressivos, anticonvulsionantes), medidas físicas (ondas ultrassom, estimulação 

elétrica transcutânea, laser), infiltração, bloqueios e acupuntura. Lizier, Perez e Sakata 

(2012) destacam, contudo, que a eficácia dos métodos terapêuticos ainda não está 

totalmente comprovada. 

 

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS 

Trata-se de uma categorização heterogênea de intervenções, as quais podem ser 

realizadas individualmente, por grupo de pacientes, os quais podem ser assistidos 

pessoalmente por um terapeuta ou ainda podem ser executados em casa. Ainda podem 

ser efetuados com o auxílio de aparelhos, em piscinas, aeróbicos, flexão ou extensão, 

alongamento, estabilização, balanço e coordenação (LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2012). 

Lizier, Perez e Sakata (2012), em revisão de pesquisas acerca da eficácia dos 

exercícios para o tratamento da lombalgia, destacam que, de fato, eles podem diminuir a 

intensidade da dor lombar, melhorando a capacidade de recuperação do indivíduo, por 

sua vez, eles consideraram que a terapia comportamental cognitiva é mais adequada para 

enfraquecer a dor em períodos mais curtos de tempo. 

Pode-se considerar exercícios terapêuticos como a série de movimentos 

específicos que objetivam desenvolver e treinar determinados músculos e articulações, 

por meio da execução de certas práticas ou treinamentos físicos, os quais promovem 

melhorias na saúde de um dado indivíduo (LIZIER, PERES, SAKATA, 2012). Tais 

exercícios podem ser classificados em: 
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1. Passivos: efetuados externamente em pacientes que apresentam certas 

restrições de movimentos; 

2. Ativos: efetuados de modo ativo pelo indivíduo; 

3. Ativos assistidos: realizados ativamente pelo próprio indivíduo, mas com o 

auxílio de forças externas a fim de que o movimento seja completado. Tais 

auxílios costumam ocorrer nas angulações finais do movimento; Ativos 

resistidos: realizados ativamente, mas também com o uso de pesos ou algum 

outro objeto capaz de provocar resistência contra o movimento em questão, 

dificultando sua execução. Como exemplos, há a força manual do 

fisioterapeuta ou a utilização de thera-band; 

4. Isométricos: efetuados ativamente, provocando contração muscular e 

produção de força, mas sem a modificação da angulação articular; 

5. Isocinéticos: também executados de modo ativo pelo paciente, sendo 

dinâmicos, porém com a redução da velocidade de encurtamento ou de 

alongamento articular. 

Exercícios terapêuticos são especialmente úteis para o transverso do abdômen, em 

relação a prática de exercícios gerais e a terapia de manipulação espinal em pacientes com 

lombalgia. Constata-se que exercícios terapêuticos correlacionam-se com o recrutamento 

moderado do transverso abdominal e a diminuição da incapacidade, demonstrando a 

importância dessa musculatura para a estabilidade da coluna vertebral (LIZIER, PEREZ, 

SAKATA, 2012). 

Lizier, Perez e Sakata (2012) também destacam outro estudo, que analisou um 

programa de exercícios de estabilização segmentar no período de seis semanas em 

indivíduos com lombalgia crônica, onde observou-se diminuição relevante da dor e da 

incapacidade funcional nos pacientes que praticaram tais exercícios, em comparação com 

o grupo de controle. 

Com relação a pacientes portadores de lombalgia crônica, os autores acima 

destacam que os exercícios que promovem a contração independente dos músculos 

profundos do tronco, com contração do transverso do abdômen e multífido, são benéficos 

para a diminuição da dor e da recorrência dos sintomas. Também merece destaque o fato 

de que exercícios ativos são mais eficazes para a diminuição da dor do que a prática de 
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exercícios passivos. A eficácia da movimentação ativa para a diminuição da dor é ainda 

maior com a prática contínua desses exercícios em um período mais prolongado de tempo 

(LIZIER, PEREZ, SAKATA, 2012). 

Os autores também destacam como medida de combate à lombalgia crônica a 

execução de uma escola da coluna, a qual pode ser definida como um programa 

educacional que abrange o ensino de exercícios por um fisioterapeuta ou médico 

especialista. 

Por fim, a terapia comportamental cognitiva corresponde a um conjunto de 

técnicas de relaxamento, de desenvolvimento social e de melhor execução de tarefas e 

posturas a fim de diminuir a dor e melhorar a capacidade funcional do indivíduo. Porém, 

Lizier, Perez e Sakata (2012) não chegaram a uma conclusão quanto à sua eficácia, pois 

defendem que a abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, capaz de abranger não 

apenas exercícios físicos, mas também outras modalidades de tratamento da lombalgia 

inespecífica, seria o método mais adequado para o combate aos seus sintomas. 

 

QUIROPRAXIA 

A Quiropraxia é uma prática originária nos Estados Unidos na década de 1890 

com o objetivo de tratar condições musculoesqueléticas, com destaque para as algias 

vertebrais. Trata-se de um método terapêutico cada vez mais estudado por pesquisadores 

e que apresenta grande satisfação dos pacientes, com custos baixos (BRACHER, 

BENEDICTO, FACCHINATO, 2013). 

O pioneiro da atividade é o canadense Daniel David Palmer, que em 1895 

estabeleceu o termo “Quiropraxia”, a qual é provinda das palavras gregas “keirós”, mãos, 

e “práxis”, prática. Palmer também é o fundador da primeira escola de Quiropraxia, em 

Davenpor, Iowa, em 1897, iniciando os estudos sistemáticos das técnicas de manipulação 

articular. 

A Quiropraxia é procurada principalmente por pacientes de dores 

musculoesqueléticas, com destaque às algias vertebrais, valoriza a relação entre a 

estrutura (coluna vertebral) e a função (coordenada pelo sistema nervoso) e o modo como 

essa relação atua na manutenção e melhora da saúde, valorizando as terapias manuais por 
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meio de manipulação ou ajuste quiroprático nas articulações do corpo (CHAPMAN-

SMITH, 2001). A atividade quiroprática também permite a detecção de interferências no 

sistema nervoso antes que o paciente manifeste sintomas. 

A palpação articular identifica a restrição ou disfunção das articulações, músculos, 

fáscias, ligamentos e outros tecidos da marcha. Técnicas específicas de avaliação com a 

palpação estática e dinâmica são úteis para a localização de mudanças de posição e 

mobilidade articular tais como disfunções articulares (DA) ou o complexo de subluxação 

vertebral (CSV), os quais correspondem à disfunção em um segmento articular em que o 

alinhamento, integridade de movimento e função da articulação encontram-se alterados, 

mesmo com a manutenção da congruência entre as superfícies articulares (BERGMAN, 

PETERSON, 2000). 

A ocorrência de dor durante a palpação é um sintoma relevante para o diagnóstico 

de DA ou CSV (BERGMAN, PETERSON, 2000). Contudo, a presença de dor não 

caracteriza contraindicação para o ajuste quiroprático. Este é contraindicado nos casos de 

instabilidade ou movimento normal. O ajuste objetiva restabelecer a mobilidade restrita, 

e são reduzidos com a melhora do paciente. 

Há variedade de técnicas pode ser utilizada para o seu tratamento, as quais devem 

ser escolhidas e utilizadas pelo profissional de acordo com o caso e as particularidades de 

cada paciente: 

1. Técnica Gonstead: desenvolvida por Clearence S. Gonstead, utiliza cinco 

critérios para o diagnóstico quiroprático, sendo os quais a visualização, 

instrumentação (neurocalorímetro), a palpação estática, palpação dinâmica e 

análise radiográfica por meio de linhas. Muitos fundamentos da técnica 

Gonstead fundamentam-se na biomecânica do disco intervertebral, sendo 

indispensável a análise radiográfica. 

2. Técnica Thompson: útil nas situações de desvantagem biomecânica entre o 

quiropraxista e o paciente, ocorrendo a impossibilidade de ajuste, assim como 

em idosos, os quais costumam manifestar problemas degenerativos avançados 

e dificuldades de locomoção, ou ainda para pacientes com problemas de 

adaptação às cavitações articulares. Suas contraindicações são: fraturas, má 
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consolidação óssea, próteses e degeneração acetabular ou ainda em outras 

enfermidades dos membros inferiores, capazes de influenciar no comprimento 

das pernas; 

3. Técnica Diversificada: utiliza a biomecânica normal da coluna vertebral e 

extremidades para proporcionar a fim de proporcionar o ajustamento, mas não 

é fundamentada em um sistema de análise específico, como os métodos 

Gontead e Thompson. 

Chapman-Smith (2001) defende que a Quiropraxia objetiva atender necessidades 

imediatas do paciente, como o alívio da dor, recuperação da função e amplitude de 

movimentos normais das articulações, músculos e outras estruturas do aparelho 

musculoesquelético ou locomotor, permitindo o funcionamento normal do sistema 

nervoso (CHAPMAN-SIMITH, 2001). 

A manipulação é a movimentação passiva, rápida e de baixa amplitude de uma 

vértebra, além da amplitude de movimento fisiológico e dentro da integridade anatômica, 

levando a articulação para o espaço parafisiológico. Tal manipulação costuma ser 

acompanhada de um sinal auditivo, como um estalo, o qual é decorrente do mecanismo 

de cavitação articular, tal como acontece com uma articulação sinovial. Quando a 

cavitação articular sofre uma força de tração, a separação das superfícies articulares 

acarreta a diminuição da pressão intraarticular do líquido sinovial. Como o conteúdo do 

espaço articular não é expansível, ocorre a invaginação da cápsula articular e a diminuição 

da pressão intra articular, a qual, ficando abaixo da pressão parcial de dissolução do gás 

carbônico, provoca a constituição de bolhas de gás carbônico nesse espaço. A 

consequência desse fato é a ruptura da força de coaptação quanto às superfícies articulares 

opostas, separando-as por um curto período de tempo. Esse fenômeno provoca a vibração 

dos tecidos periarticulares e sua consequente emissão de som (BRACHER, 

BENEDICTO, FACCHINATO, 2013). 

A manipulação ocasiona efeitos fisiológicos locais e sistêmicos, tais como a 

redução da dor, melhoria na amplitude de movimento, aumento do limiar de dor à pressão, 

diminuição da tensão na musculatura e de sua atividade elétrica, assim como da pressão 

sanguínea, estímulo ao fluxo sanguíneo periférico, dos níveis plasmáticos de beta-

endorfina e da atividade metabólica dos neutrófilos. Contudo, há a possibilidade de 
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efeitos adversos ocorrerem, mas trata-se de efeitos de baixa intensidade e curta duração, 

entre esses efeitos adversos, estão desconforto local, dor irradiada, tontura, dor de cabeça 

e náuseas (BRACHER, BENEDICTO, FACCHINATO, 2013). 

A lombalgia é uma das condições de saúde mais estudadas pelos quiropraxistas, 

seguindo-se das cervicalgias e cefaleias (BRACHER, BENEDICTO, FACCHINATO, 

2013). 

 

BANDAGENS FUNCIONAIS 

De acordo com Perrin (2015), a utilização de bandagens funcionais é eficaz para 

a prevenção de lesões, uma vez que ela limita o movimento excessivo ou anormal de uma 

articulação que tenha sofrido entorse, simultaneamente ao fato de que fornece suporte ao 

músculo afetado pela lesão. Ademais, tais bandagens aumentam a resposta proprioceptiva 

do paciente. 

Segundo Thompson (2010), apesar de utilizada há muito tempo, a bandagem 

funcional é relativamente recente como prática da Fisioterapia. Sua aplicabilidade clínica 

é bastante ampla, contudo, Bates (2008) assevera que certas bandagens, justamente por 

restringir certos movimentos e articulações, podendo obstruir fluidos. 

A kinesio taping foi criada por Kenzo Kase em 1986 e ela ocasiona efeitos por 

meio de mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos, mas deve-se destacar que o 

tratamento da dor e de patologias do sistema nervoso central depende principalmente dos 

efeitos neurológicos manifestados pelo paciente (THOMPSON, 2010). 

Quanto à dor lombar há duas técnicas de bandagem funcional elástica que podem 

ser utilizadas: 

1. Facilitadoras: apoia o movimento normal, mantendo a amplitude do 

movimento; 

2. Inibidoras, diminui a inflamação local por meio de estímulos sensoriais, 

limitando a contração muscular hiperativa. 

Para Moura (2010), a bandagem permite que estímulos neuromusculares sejam 

proporcionados devido ao aumento do feedback pela via aferente decorrente dos 
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receptores cutâneos. As bandagens dão assistência e suporte à musculatura, favorecendo 

sua movimentação e o retorno venoso e linfático. De acordo com Lemos (2011), as 

bandagens podem ser utilizadas em conjunto com outras técnicas terapêuticas, como 

crioterapia, hidroterapia, massoterapia e estimulação elétrica. Deve-se ressaltar que a 

kinesio taping estimula os aparelhos neurológico, circulatório e linfático. 

Por fim, Cassiolato (2011) destaca que a bandagem funcional reduz edemas e a 

dor de lesões musculares, uma vez que a dor ocasionada pela pressão sobre os receptores 

sensoriais e neurológicos é diminuída pelas ondulações que a bandagem proporciona, 

elevando a pele e favorecendo a circulação sanguínea, assim como o sistema linfático. 

Quanto às técnicas, devem obedecer certos princípios que devem ser respeitados, 

tais como: 

● Ancoragem: princípio necessário em todas as aplicações, sendo distal e 

proximal e em tamanho proporcional à tensão aplicada; 

● Tensão: a variação irá reger o efeito terapêutico da aplicação da bandagem. 

 

A kinesio taping pode ser cortada em X, Y, I, teia de aranha ou espacial, conforme 

o objetivo visado. Quanto às suas propriedades terapêuticas, ela apresenta quatro efeitos 

fisiológicos, tais como analgésico, expansão, drenagem e articular (MATOS, 2002). 

O efeito analgésico ocorre porque a fita favorece o estímulo dos receptores 

localizados nos planos cutâneo e subcutâneo, modelando os impulsos aferentes e 

regulando a dor. Ademais, considerando que lesões musculares provocam inflamações 

que iniciam o processo de reparação e influenciam o processamento da dor. A bandagem 

pode influenciar esse processo, uma vez que ela pode diminuir o edema e, 

consequentemente, a inflamação mediada pela irritação dos nociceptores periféricos 

(MATOS, 2002). 

 

TRATAMENTOS CONSERVADORES 

O repouso, trata-se de uma medida eficaz para o tratamento de lombalgias, 

especialmente as lombociatalgias e ciáticas. Contudo, não deve ser prolongado, uma vez 
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que a falta de atividade também afeta de modo negativo sobre o aparelho locomotor. 

(BRAZIL et al., 2004). 

O repouso costuma ser executado em decúbito supino, com joelhos fletidos e pés 

apoiados sobre o leito, havendo ou não a flexão das pernas em um ângulo de 90º e uma 

mesma angulação das coxas em relação à bacia, de modo a retificar a coluna lombar. Esta 

posição permite que o indivíduo diminua a pressão sobre os discos intravertebrais e a 

musculatura paravertebral lombar. Quanto à sua duração, esta varia de acordo com a 

enfermidade e a intensidade da dor, sendo, em média, de três a seis dias no máximo. Uma 

exceção se dá quando a intensidade da dor não diminui neste período, havendo a 

possibilidade de o paciente repousar por um período maior (BRAZIL et al., 2004). 

A terapia medicamentosa, tem foco no controle sintomático da dor, a fim de 

permitir a recuperação funcional o mais rapidamente possível. Paracetamol 500mg, 4 a 6 

vezes ao dia é eficaz para o tratamento da dor de intensidade baixa ou moderada, 

observando os casos de hepatopatias e de usuários de antiinflamatórios. A Dipirona é 

bastante utilizado, assim como: ácido acetilsalicílico, clonixinato de lisina, viminol e 

flupirtina (BRAZIL et al., 2004). 

 

REABILITAÇÃO 

De acordo com Brazil et al. (2004), meios físicos de tratamento, ou seja, frio e 

calor, em suas são coadjuvantes na reabilitação, não agindo de modo eficaz para o 

combate às causas do agravo em questão. Quanto à eletroestimulação transcutânea, não 

há consenso acerca de sua eficácia, não sendo indicada no tratamento inicial da lombalgia 

mecânica aguda. 

Do mesmo modo, há controvérsias sobre a eficácia da acupuntura em indivíduos 

portadores de lombalgia. Brazil et al. (2004), em conformidade com o que já foi 

apresentado, concorda com o fato de que a prática de atividades físicas é um meio eficaz 

de combate às lombalgias. Os autores destacam que a educação é um dos meios mais 

relevantes para uma reabilitação bem sucedida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A satisfação de necessidades por meio do trabalho permitiu a evolução da técnica 

e da colaboração entre os trabalhadores, mas também aumentou a exposição do homem 

a fatores de risco relacionados à prática e ao ambiente de trabalho, o que pode ocasionar 

problemas em sua saúde física e psicológica (RODRIGUES et al., 2013; GONTIJO et al., 

2012; FREITAS, LUNARDI FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

O sistema capitalista favoreceu de modo particularmente relevante para a 

intensificação dos processos produtivos, aumentando a incidência de acidentes e 

enfermidades relacionadas ao trabalho. De acordo com Rodrigues et al., (2013) e Martins 

e Felli (2013), tal fato constitui-se em uma evidência clara do nexo causal entre trabalho 

e saúde. 

O trabalho repetitivo é um fenômeno relativamente recente na história da 

humanidade, sendo constatado pela primeira vez em 1717, com Ramazini. É apenas na 

década de 1960 que um país começa a dar a devida importância a doenças laborais, 

quando o Japão estabeleceu o Comitê da Associação Japonesa de Saúde Ocupacional. No 

Brasil, apenas na década seguinte tais questões de saúde começaram a receber a devida 

importância, uma vez que este país foi o campeão mundial em acidentes de trabalho em 

1972 (CÉLIA, 2003). 

De acordo com a OIT cerca de 160 milhões de pessoas são acometidas por 

problemas de saúde de ordem laboral, com destaque para os distúrbios osteomusculares, 

entre os quais há as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), os quais correspondem a um 

conjunto heterogêneo de problemas funcionais e/ou orgânicos (FREITAS, LUNARDI 

FILHO, LUNARDI, FREITAS, 2009). 

Além das LER e DORT, outro agravo de saúde relacionado ao trabalho é a 

lombalgia ocupacional, a doença ocupacional mais antiga de que se tem notícia, a qual 

corresponde a uma dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou sacral, podendo 

relacionar-se a entorses e distensões musculares, deslocamento do disco intervertebral e 

outras condições (BORGES et al., 2012). 
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Trata-se de uma enfermidade comum entre trabalhadores braçais e é capaz de 

acarretar incapacidade temporária ou permanente no trabalho, sendo, portanto, um 

problema não apenas de saúde, mas econômico também. Os fatores de risco relacionados 

à lombalgia incluem falta de atividade física, obesidade, manutenção de postura estática, 

falta de desenvolvimento muscular e até mesmo questões psicológicas e sociais. 

Quanto aos diagnósticos estrutural e sindrômico da lombalgia ocupacional, para 

que estes sejam estabelecidos, deve-se considerar as especificidades do trabalho 

executado pelo paciente, entre as quais: o local da atividade, posturas e movimentos 

exercidos pelo profissional, ritmo, duração, carga de trabalho, e até mesmo os já 

comentados aspectos psicossociais, uma vez que estes podem estar relacionados com 

estresse, agravando possíveis cargas osteomusculares (DIAS, GODOI, ALMEIDA, 

2003). 

Quanto ao tratamento, há diferentes modalidades possíveis, com diferentes graus 

de eficácia. Porém, há consenso quanto ao fato de que o repouso não deve ser muito 

duradouro, não ultrapassando o período de seis dias, exceto em casos específicos. E 

também há concordância quanto ao fato de que a prática de exercícios físicos constitui 

importante meio de prevenção e combate à lombalgia (BRAZIL et al., 2004). 
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CAPÍTULO III 

CIRURGIA METABÓLICA COMO ALTERNATIVA AO TRATAMENTO DO 

DIABETES MELLITUS TIPO II NO PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE 

Eduarda Heringer Bernis6; Ingridy Maria Diniz Melo Azevedo7; 

João Arthur Rodrigues Barbosa8; Elisa de Castro Correia9; 

Mariana Didier Reis10. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-03 

 

RESUMO: 

INTRODUÇÃO: A prevalência de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2 OU DMT 2) e 

obesidade têm se elevado vertiginosamente e afeta cada vez mais pessoas ao redor do 

mundo, adquirindo características epidêmicas em vários países, e o cenário atual 

apresenta projeções negativas para o futuro. O conceito de cirurgia metabólica foi 

desenvolvido a partir da necessidade em inovação terapêutica para os pacientes 

acometidos por essa patologia endócrina. MÉTODO: Realizou-se análise e revisão do 

conhecimento disponível, na literatura científica, de artigos publicados entre os anos de 

2000 e 2020, nas bases de dados SciELO, PubMed e Medline. RESULTADOS: Nas 

últimas décadas, a partir de uma visão multissistêmica da obesidade, diversos 

mecanismos do sistema gastrointestinal foram descobertos, tornando possível a 

compreensão, com uma nova visão científica, o porquê de o procedimento cirúrgico em 

questão ser capaz de tratar tanto a obesidade quanto o DMT2. CONCLUSÃO: O 

desenvolvimento da cirurgia metabólica como uma nova alternativa de tratamento para 

pacientes com DMT2, doença desafiadora para o médico, foi uma imensurável conquista 

multidisciplinar para a medicina. 

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia metabólica. Cirurgia bariátrica. Diabetes Mellitus. 

 

 

 

METABOLIC SURGERY AS AN ALTERNATIVE TO THE TREATMENT OF 

DIABETES MELLITUS TYPE II IN THE PATIENT WITH OBESITY 

 

ABSTRACT: 

INTRODUCTION: The prevalence of Type 2 Diabetes Mellitus (DM2 OR DMT 2) and 

obesity has skyrocketed and affects more and more people around the world, acquiring 

epidemic characteristics in several countries, and the current scenario presents negative 

projections for the future. The concept of metabolic surgery was developed from the need 

for therapeutic innovation for patients affected by this endocrine pathology. METHOD: 
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An analysis and review of the knowledge available in the scientific literature of articles 

published between the years 2000 and 2020 in the SciELO, PubMed and Medline 

databases was carried out. RESULTS: In the last decades, from a multisystemic view of 

obesity, several mechanisms of the gastrointestinal system were discovered, making it 

possible to understand, with a new scientific view, why the surgical procedure in question 

is capable of treating both obesity and DMT2. CONCLUSION: The development of 

metabolic surgery as a new treatment alternative for patients with T2DM, a challenging 

disease for the physician, was an immeasurable multidisciplinary achievement for 

medicine. 

KEYWORDS: Metabolic surgery. Bariatric surgery. Diabetes mellitus. 

 

INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia compreendida em um grupo de 

doenças metabólicas que possui como característica principal o aumento dos níveis de 

glicose sanguínea devido a um distúrbio na secreção ou na ação da insulina. Essa é uma 

síndrome do metabolismo defeituoso de carboidratos, lipídios e proteínas. 

O DM tipo I é caracterizado pela falta de produção da insulina por um processo 

autoimune onde o organismo não reconhece as células beta do pâncreas. A destruição 

dessas células beta leva o organismo a uma incapacidade total ou quase total de produzir 

o hormônio, sendo o paciente obrigado a fazer uso de insulina sintética, recebendo o 

nome, de paciente insulino-dependente. Já o diabetes tipo II (DMT2) é ocasionado por 

um defeito que pode acometer a produção e a secreção da insulina pelo pâncreas, tornando 

o paciente um produtor de quantidade insuficiente ou um portador de problema nos 

receptores (resistência insulínica). Geralmente ocorre em pessoas que possuem entre 50 

e 60 anos, porém sua prevalência tem aumentado nos adultos jovens, tendência 

relacionada à maior prevalência da obesidade. 

A obesidade é uma doença crônica que pode ser definida, sumariamente, como 

uma patologia onde há o acúmulo excessivo de gordura corporal, sendo consequência 

direta de um balanço energético positivo. Essa doença acarreta repercussões à saúde, 

como complicações cardiovasculares, com perda importante na qualidade e na 

expectativa de vida, fato conhecido desde a época de Hipocrátes (460 a.C. a 377 a.C.). O 

aumento de peso possui associação direta com a maior incidência do DMT2, pois leva o 

organismo a um aumento da resistência dos tecidos à ação da insulina. Entretanto, a 
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distribuição de gordura no corpo de um indivíduo é o fator de maior importância para a 

ocorrência dessa patologia: o acúmulo abdominal, independente do índice de massa 

corpórea (IMC), juntamente com uma predisposição genética, gera a maior incidência de 

DMT2 e de outros componentes de síndromes metabólicas. Percebemos então o DMT2 

como um grande desafio para a medicina.  

O tratamento clínico do diabetes vem melhorando e se modernizando com a 

incorporação de novos medicamentos para seu controle, porém, por ser uma enfermidade 

progressiva, os números de pacientes que estão sob controle ainda são modestos. Vários 

fatores associam-se à dificuldade de manejo clínico desses pacientes, incluindo a própria 

característica da doença e a aderência ao tratamento, que, por vezes, é de difícil 

assimilação, pelo uso de fármacos injetáveis e o alto custo das insulinas e drogas de 

últimas gerações. 

Nesse contexto desafiador, as cirurgias bariátricas surgiram como uma opção 

bastante eficaz para a perda e manutenção do peso por tempo prolongado, além de 

proporcionarem importante redução da morbimortalidade dos pacientes. Nas últimas 

décadas, foi comprovada a intrínseca relação entre a realização dessas cirurgias e o 

controle do DM e, nesse cenário, surgiu o termo "cirurgia metabólica". Estudos feitos em 

pacientes submetidos a cirurgia bariátrica que possuíam DMT2 constataram que o 

controle glicêmico foi obtido muito antes da perda de peso, dessa forma, os chamados 

“efeitos antidiabéticos” provenientes das operações independeriam da perda ponderal. 

A complexidade do quadro clínico dos indivíduos com obesidade e DM e as 

alterações fisiológicas e psíquicas ligadas às operações bariátricas e metabólicas tornam 

imprescindível uma abordagem multidisciplinar. A multidisciplinaridade se traduz em 

equipes multiprofissionais que devem ter capacidade técnica para indicar adequadamente 

a cirurgia individualmente a cada paciente, além do necessário acompanhamento dos 

indivíduos candidatos ao procedimento, cuidando de suas morbidades clínico-psíquico-

nutricionais no pré e pós-operatório. Mediante esta perspectiva, conclui-se que o 

desenvolvimento da técnica cirúrgica voltada para pacientes diabéticos e obesos foi uma 

grande conquista na medicina.  
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MÉTODOS 

Para a estruturação deste trabalho, realizou-se uma análise e revisão do 

conhecimento disponível na literatura científica de artigos publicados entre os anos de 

2000 e 2020, nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed 

e Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Foram adotados, 

para consulta às bases de dados os seguintes descritores: cirurgia metabólica, cirurgia 

bariátrica e diabetes mellitus. 

 

RESULTADOS 

Foram analisados dados em diferentes referenciais para chegar aos resultados do 

presente trabalho. 

 

Tabela 1 - Dados observados nos principais estudos incluídos no presente trabalho (elaborado pelos autores) 

AUTOR/ANO RESULTADOS 

 

Maria PC, 

2001 

A cirurgia bariátrica pode reduzir ou erradicar as comorbidades 

inerentes à obesidade, assim como promover uma redução 

satisfatória no índice de massa corporal, porém tende a provocar 

déficits nutricionais importantes se os pacientes não forem bem 

monitorados, com uso de suplementos nutricionais adequados. 

Houve redução de gordura corporal e aumento de massa magra e 

água. Constatou-se que a qualidade de vida dos pacientes operados 

melhorou após a cirurgia, apresentando insucesso no quadrante saúde 

nos indivíduos que não praticam atividade física três vezes por 

semana. 

Philip, 

Bartolome, 

O Bypass gástrico em Y de Roux laparoscópico (RYGB) resultou em 

perda de peso significativa (60% por cento do excesso de perda de 

peso corporal) e resolução (83%) de DM2. Os pacientes com a menor 
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Sayeed et al, 

2003 

duração e a forma mais leve de DM2 apresentaram maior taxa de 

resolução de DM2 após a cirurgia, sugerindo que a intervenção 

cirúrgica precoce é garantida para aumentar a probabilidade de tornar 

pacientes com problemas de ácido euglicêmico. 

Magda, Maria 

A, Selma et al, 

2008 

O trabalho analisou a importância da intervenção multidisciplinar no 

tratamento cirúrgico da gastroplastia em pacientes obesos mórbidos. 

A análise dos dados foi aferida e foi feita uma tabela de frequência, 

onde se verificou que os pacientes partiram de um peso médio de 

126,01kg apresentando uma perda ponderal média de 35 kg, 

equivalente a aproximadamente 40% de perda ponderal em doze 

meses de acompanhamento, o que sugere que a atuação 

multidisciplinar adequada e evidencia a importância da intervenção 

dos profissionais da equipe.  

Rubino F et al, 

2009 

No fim de março de 2007, um grupo de aproximadamente 53 

profissionais envolvidos com DMT2 reuniu-se em Roma para uma 

conferência de consenso sobre os próximos passos a serem seguidos 

para alcançar o sucesso no campo da Cirurgia Metabólica. O evento 

foi chamado de Diabetes Surgery Summit. 

  

  

Roland et al, 

2013 

A cirurgia bariátrica mais comum, o bypass gástrico de Roux-en-Y, 

leva à normalização da glicemia na maioria dos pacientes muito antes 

de qualquer perda de peso apreciável. Este efeito é muito grande para 

ser atribuído puramente à restrição calórica, de modo que vários 

outros mecanismos foram propostos. A hipótese mais popular é a 

produção melhorada de um incretina, um peptídeo-1 semelhante a 

um glucagon ativo (GLP-1), no intestino inferior. 
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Jana et al, 2014 O Projeto Obeso Saudável BioSHaRE-EU tem como objetivo obter 

informações sobre as consequências da obesidade (saudável) usando 

dados sobre fatores de risco e fenótipos em vários estudos de coortes 

em larga escala. O objetivo deste estudo foi descrever a prevalência 

de obesidade, síndrome metabólica (MetS) e obesidade 

metabolicamente saudável (MHO) em dez estudos participantes, já 

que nem todos os obesos têm um perfil metabólico adverso 

predispondo-os a desenvolver DMT2 ou DCV. 

Carolina, 2015 Estudo transversal realizado com pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica mostrou que a auto-eficácia e a resiliência são fatores 

importantes frente ao estilo comportamental necessário para o 

sucesso do tratamento e da adequação alimentar. 

Cássio et al, 

2017 

O estudo revelou que a busca pela cirurgia bariátrica acontece por 

indivíduos em idade produtiva de ambos os sexos, e está relacionada 

à presença de patologias associadas, confirmando a condição 

multissistêmica da obesidade. 

 

DISCUSSÃO 

PREVALÊNCIA E GRAVIDADE DA OBESIDADE 

A obesidade é uma doença grave associada a elevada morbimortalidade. 

Referências revelam que a taxa de mortalidade relacionada à obesidade é 12 vezes maior 

nas idades entre 25 a 34 anos e 6 vezes nas idades 35 a 44 anos, indicando que os maiores 

riscos dessa condição clínica patológica se concentram em indivíduos adultos em idade 

produtiva. De acordo com dados de 2010 do IBGE, a obesidade é uma epidemia no Brasil 

e, em 10 anos, o país se igualaria aos números dos Estados Unidos (EUA).  

Estima-se que a obesidade seja responsável por mais de 2,8 milhões de mortes no 

mundo por ano devido ao aumento da prevalência de comorbidades relacionadas, 

incluindo DMT2, dislipidemia, hipertensão arterial (HAS), apneia obstrutiva do sono, 
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doença cardíaca, acidente vascular cerebral, asma, problemas degenerativos, neoplasias 

e depressão.  

As inúmeras comorbidades associadas à obesidade, especialmente, em pacientes 

portadores das formas mais graves da doença se traduzem em alta morbimortalidade, 

custos à saúde e alteração da qualidade de vida dos indivíduos acometidos. O Brasil, nas 

últimas décadas, experimenta prevalência crescente dessa patologia e essa situação, há 

um tempo, vem gerando grande preocupação aos gestores da saúde pública e privada, 

com necessidade da criação de políticas específicas. O tratamento da obesidade é um 

enorme desafio, uma vez que os recursos terapêuticos clínicos são pouco eficazes em 

médio e longo prazos e, na maioria das vezes, os doentes são portadores de múltiplos 

distúrbios, envolvendo, além de alterações fisiológicas em seu sistema endócrino, muito 

comumente, alterações psíquicas. 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE E DMT2 

Embora haja um componente hereditário importante, o ganho de peso e o 

sedentarismo guardam estreita relação com o aparecimento do DMT2. De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), estima-se que 60% a 90% dos portadores do 

DMT2 sejam obesos e a incidência é maior após os 40 anos.  

A obesidade é um grave fator de risco cardiovascular e de distúrbio na homeostase 

glicose insulina. Resultando-se em várias alterações fisiopatológicas como a menor 

extração de insulina pelo fígado, com aumento da produção hepática de glicose e 

diminuição da captação de glicose pelo tecido muscular.  Esses eventos podem resultar 

em diferentes graus de intolerância à glicose e, nos indivíduos com DMT2, irão 

influenciar o controle glicêmico, refletido por maiores níveis de hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) 

Portanto, juntamente com a diminuição da resistência à insulina, a perda de peso 

melhora a resposta das células beta pancreáticas à glicose, além de estar associada a um 

aumento na liberação de insulina e a uma redução na imunorreatividade da pró insulina.  
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GRAVIDADE DA DM2  

O DMT2 é considerado uma doença crônica e complexa, que exige um 

seguimento clínico contínuo com o intuito de reduzir, além da glicemia, outros fatores de 

risco cardiovasculares. A atual abordagem clínica de DMT2 e de obesos segue várias 

etapas, começando com mudança de estilo de vida, seguindo para terapia farmacológica 

oral até atingir o controle por insulina. Caso essa linha de tratamento não seja eficaz e o 

paciente não consiga atingir um controle glicêmico adequado, complicações 

microvasculares começam a surgir e, ao longo do tempo, o quadro vai se tornando 

irreversível, como demonstrado no esquema abaixo (Figura 3). Portanto, é possível 

afirmar que em pacientes portadores de DMT2 e obesidade grave, existe um grande 

benefício em tentar não permitir que o quadro de complicações da doença avance através 

da indicação da cirurgia bariátrica. Ademais, é substancial ressaltar que um grupo seleto 

de pacientes diabéticos portadores de obesidade leve também se beneficiam dessa 

terapêutica.  

 
Figura 1: Linha do tempo mostrando o curso clínico do DMT2 com as principais alterações ao longo dos anos e a 

sequência usual de intervenções propostas ao paciente. (elaborado pelos autores). 

 

 

APARECIMENTO DA CIRURGIA BARIÁTRICA  

A cirurgia bariátrica (“baros” do grego - peso e “iatren” - tratamento) é um 

procedimento cirúrgico no trato gastrointestinal que visa o controle da doença obesidade 

através da redução da ingestão de alimentos e/ou a absorção de nutrientes. 
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Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), 

nosso país é o segundo com mais cirurgias realizadas, atrás apenas dos EUA. O número 

de procedimentos cresceu 90% nos últimos cinco anos e 300% em dez anos. No SUS, o 

número de cirurgias bariátricas cresceu 215% entre os 2008 e 2016. Ressalta-se, ainda, 

que os números são crescentes devido ao gradual aumento do acometimento da população 

pela obesidade. 

 

CIRURGIA BARIÁTRICA LEVANDO À REMISSÃO DO DMT2 

Na década de 1980, Priores e colegas publicaram um artigo que mostra que 99% 

dos pacientes portadores de DMT2 ou com intolerância à glicose, obtiveram melhora 

precoce do controle glicêmico alguns dias após a cirurgia de RYGB para tratamento de 

obesidade, antes mesmo da perda de peso se mostrar significante. Em uma meta-análise 

realizada em 2004, Buchwald encontrou como resultado que houve uma remissão em 

78,1% do DMT2, incluindo várias modalidades cirúrgicas, mas esse estudo teve como 

limitação a falta de critérios mais rígidos que indicassem a remissão da doença. O estudo 

SOS (Swedish Obesity Subjects) comparou pacientes submetidos a técnicas diferentes de 

cirurgia metabólica com pacientes que se sujeitaram, apenas, a tratamento clínico (grupo 

controle). Percebeu-se que, após dois anos de seguimento, a prevalência de DMT2 nos 

pacientes do grupo controle foi de 8% e, no grupo cirúrgico, foi de 1%. Quando passados 

10 anos, a prevalência aumentou para 24% no grupo controle e 7% no grupo operado. 

Esse estudo concluiu, ainda, que a cirurgia reduziu em 40% a mortalidade por todas as 

causas, em 56% a mortalidade por doenças coronarianas, em 60% por câncer e em 

impressionantes 92% por diabetes. Outros estudos mostraram que aproximadamente 80% 

dos pacientes obesos que se submeteram a uma RYGB obtiveram remissão total do 

DMT2. Sendo assim, a cura da DMT2 para alguns pacientes pode ser uma realidade no 

contexto atual da medicina.  

 

CONCEITO DE CIRURGIA METABÓLICA 

 Enquanto o objetivo da cirurgia bariátrica é o controle do peso, a cirurgia 

metabólica tem como objetivo o controle do DMT2 e de outras comorbidades associadas 
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à obesidade, como hipertensão, dislipidemia e esteatose hepática. Define-se então a 

cirurgia metabólica como qualquer intervenção do tubo digestivo que tenha como 

finalidade o controle do diabetes mellitus tipo 2, com ou sem medicação, através de 

mecanismos independentes da perda de peso, e secundariamente pela perda de peso 

(Centro de Obesidade e Diabetes).  

 

ALTERAÇÕES METABÓLICAS DECORRENTES DA INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA 

Diversos mecanismos do sistema gastrointestinal foram descobertos junto com a 

ascensão do termo "cirurgia metabólica", facilitando a compreensão, com uma nova visão 

científica, do porquê de o procedimento cirúrgico ser capaz de tratar o DMT2 e outras 

disfunções metabólicas. Dentre esses hormônios, os principais são a Grelina, o GLP-1 e 

o peptídeo YY (PYY), descobertos apenas nos anos 2000, décadas após a realização da 

primeira bariátrica pelo método Bypass. 

A grelina é um peptídeo secretado por glândulas oxínticas do fundo gástrico, onde 

está em maior concentração, sendo um potente orexígeno intimamente conectado com o 

centro hipotalâmico. Em pacientes obesos, a resposta a esta orexígeno é inibida. 

Compreende-se então que a cirurgia visa o fundo gástrico, e por consequência, controla-

se a resposta hormonal, causando saciedade ao paciente. No gráfico abaixo, é possível 

analisar os níveis de grelina e a consequente saciedade induzida por esse hormônio em 

pacientes normais e pacientes submetidos a cirurgia metabólica por Bypass. 

Gráfico 1: Níveis de grelina, ao longo do dia, em pacientes com peso normal x pacientes submetidos a cirurgia 

(elaborado pelos autores) 



 

74 
 

O peptídeo semelhante a glucagon (GLP-1) é uma incretina, ou seja, uma 

substância produzida pelo pâncreas e pelos intestinos que regula o metabolismo da 

glicose, sendo a insulina e o glucagon os exemplos mais clássicos dessa classe de 

substâncias. O GLP-1 é um hormônio produzido pelas células enteroendócrinas, 

principalmente do íleo terminal, que aumenta a secreção, a expressão gênica e a 

proliferação das células beta pancreáticas produtoras de insulina, inibindo também a ação 

do glucagon. O aumento de sua concentração no corpo é dependente da presença de 

nutrientes, principalmente carboidratos, proteínas e lipídios no lúmen do íleo. Sendo 

assim, a gastroplastia de derivação intestinal em Y Roux, desvi o trajeto do bolo alimentar 

de parte do jejuno e faz com que os nutrientes cheguem no principal local de 

sensibilização das células enteroendócrinas, levando a secreção de GLP-1.  

É importante ressaltar que GLP-1 e PYY apresentam níveis normais em jejum em 

pacientes com IMC abaixo de 25. Entretanto, os níveis pós prandiais estão baixos em 

portadores de obesidade, fato que ainda não é justificado certeiramente. Acredita-se que 

pode estar associado a fatores genéticos ainda incompreendidos e à própria reação 

hormonal induzida pelo excesso de tecido adiposo. Observa-se, portanto, que, de forma 

contrária, ao realizar a cirurgia metabólica, deve-se visar a redução de grelina e, em 

contrapartida, o estímulo de GLP-1 e PYY.  

Logo após a cirurgia metabólica, o organismo do paciente passa por restrição 

calórica aguda devido à privação alimentar e, depois de 3 a 7 dias, quando o paciente 

retorna à alimentação com maior oferta de calorias, o organismo passa por uma 

sensibilização à insulina. Isso ocorre devido à redução repentina da concentração 

plasmática de glicose e insulina, o que sensibiliza as células beta pancreáticas a produzir 

esse hormônio.  

Após um tempo considerável da realização do procedimento, alguns aspectos 

favorecem o controle da glicemia de maneira mais adequada. A perda de peso afeta 

diretamente a concentração de adiponectina na corrente sanguínea. Essa substância é um 

hormônio produzido pelo tecido adiposo e sua concentração é inversamente proporcional 

à quantidade de gordura corporal em adultos. A adiponectina está diretamente relacionada 

à supressão de eventos metabólicos, como o DMT2, por estimular o aumento da 
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concentração de receptores de insulina nas células, reduzindo a resistência periférica à 

insulina.  

 

CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO   

No ano de 2009, a Associação Americana de Diabetes (ADA) incluiu a cirurgia 

bariátrica como tratamento alternativo para o diabetes, e em 2010, a Diabetes Surgery 

Summit Consensus Conference reconheceu a legitimidade do procedimento cirúrgico em 

questão como uma opção para tratar pacientes com DMT2, criteriosamente selecionados, 

com IMC > 30, sendo eles obesos não-graves e sem controle glicêmico. Em 2011, a 

International Federation of Diabetes (IFD) introduziu a cirurgia metabólica nos 

algoritmos de tratamento de DMT2 como alternativa para pacientes com IMC entre 30 e 

35 kg/m2, desde que a doença não tenha sido controlada com tratamento medicamentoso 

otimizado e esteja associada a fatores de risco para doença cardiovascular. Já em 2016, 

49 associações médicas de diferentes países passaram a adotar essa mesma premissa.  

Em 2017, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou a resolução número 

2.172/2017, onde ampliou a indicação da cirurgia metabólica para o tratamento de 

pacientes com diabetes. Sumariamente, as normas da resolução consideram paciente 

portador de DMT2 há menos de 10 anos e IMC entre 30 e 34,9 kg/m2, e com, 

obrigatoriamente, mais de 30 anos de idade e, no máximo, 70. A indicação cirúrgica deve 

ser feita por dois médicos endocrinologistas, havendo a necessidade de um parecer que 

mostre que o paciente apresentou resistência ao tratamento clínico com antidiabéticos 

orais e/ou injetáveis, mudanças no estilo de vida e que compareceu ao endocrinologista 

por, no mínimo, dois anos, somado a ausência de contraindicações. 

No SUS os critérios e indicações são os mesmos utilizados na rede privada, 

ditadas pelo CFM. Entretanto, o acesso a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde 

é de difícil acesso, sendo a fila de espera de pacientes uma das maiores queixas dos 

candidatos.  

Segundo o CFM, em uma resolução de 2017, a técnica de primeira escolha para o 

tratamento de pacientes com DMT2 não controlado clinicamente, com IMC 30 kg/m² é a 

gastroplastia com derivação intestinal em Y Roux (RYGB), também denominada Bypass. 
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CONTRAINDICAÇÕES 

As contraindicações e limitações para cirurgia bariátrica em obesos com DM 2 

são: IMC < 30 kg/m2, peptídeo C < 1 ng/mL, doença coronariana aguda, pacientes 

portadores de nefropatia, pneumonia, cardiopatia ou hepatopatia avançada, alcoolismo e 

uso de drogas, distúrbios psiquiátricos graves, neoplasias, gestantes e pacientes com baixa 

motivação e suporte social inadequado. 

 

CONDUTA E NECESSIDADE DE SEGUIMENTO 

A escolha da conduta deve ser sempre centrada no paciente, com metas 

individualizadas, respeitando dificuldades assim como a vontade e as preferências do 

paciente, e evitando efeitos adversos. Em 2016, a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD), a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e a Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) emitiram um 

comunicado no website da Sociedade Brasileira de Diabetes em que reconhecem o DMT2 

como doença crônica e complexa, que exige tratamento contínuo e com abordagens 

multidisciplinares, a fim de evitar a progressão da doença e seus efeitos negativos a longo 

prazo. Nesse comunicado, reconhecem também a importância da cirurgia metabólica 

como opção de tratamento, considerando que essa abordagem tem mostrado relevantes 

efeitos positivos no controle glicêmico e outros benefícios, apesar de reconhecer a 

metformina como primeira opção de tratamento. No fluxograma abaixo, há uma espécie 

de algoritmo atualizado para o tratamento do DMT2. 
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Figura 2: Algoritmo para o tratamento da DM 2, de acordo com as recomendações dos delegados votantes       da 

DSS-II. (elaborado pelos autores). 

 

TFA = terapêutica farmacológica anti-hiperglicemiante. 
 

O aparecimento da videocirurgia e o seu rápido desenvolvimento chegaram à 

cirurgia bariátrica no ano de 1998. Os resultados são semelhantes à via laparotômica, com 

menor índice de complicações. Na cirurgia laparoscópica, são necessárias técnicas e 

equipamentos especiais, tornando a cirurgia mais complexa e aumentando o tempo 

cirúrgico e, consequentemente, o custo do procedimento também aumenta. Em função 

dessa oneração, o SUS, mesmo reconhecendo os excelentes resultados da cirurgia 

laparoscópica, faz apenas a cirurgia via laparotômica.  

Os resultados esperados com a cirurgia bariátrica incluem a perda de peso, 

melhora das comorbidades relacionadas e da qualidade de vida. É vista a melhora da 

qualidade de vida, dos parâmetros cardiorrespiratórios (dor torácica, dispneia, apneia do 

sono e hipertensão) e metabólicos (DM e distúrbios lipídicos) associados a uma perda 

substancial de peso induzida pela cirurgia. A mortalidade perioperatória está em torno de 

0.3 a 1.6 %. A principal complicação dessa cirurgia, também relacionada a mortalidade, 
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é a embolia pulmonar advinda de uma trombose venosa profunda. As principais 

vantagens observadas são: perda de peso corporal (cerca de 40% em 12 a 18 meses), 

melhora do perfil lipídico, melhora da esteatose fibrosa, glicemia de jejum e albumina 

sérica dentro dos valores da normalidade, redução da insulina e redução dos riscos 

cardiovasculares. É considerado normal um reganho de 2 a 5% de peso em até 24 meses. 

Quanto às principais desvantagens, destacam-se o aparecimento de:  deficiência de cálcio 

e ácido fólico, anemia ferropriva, deficiência de vitamina B, colelitíase, hérnias 

incisionais, fístulas digestivas, embolia pulmonar maciça, alopecia, depressão, compulsão 

alimentar e anorexia nervosa. A taxa de falha de cirurgia é de aproximadamente 3%, 

quando ocorre perda menor do que 15% do peso corporal após cinco anos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A cirurgia metabólica surgiu como uma nova perspectiva para tratamento de 

pacientes diabéticos e seu desenvolvimento e aperfeiçoamento ocorreu em função de uma 

demanda clínica da endocrinologia. Atualmente, as diferentes técnicas cirúrgicas visam, 

além da redução ponderal, a melhora do quadro de DMT2 nos pacientes portadores desse 

distúrbio metabólico. Com a alta incidência epidemiológica dessa patologia e sabendo 

que é de difícil controle, a conduta terapêutica através da cirurgia é uma maneira segura 

com resultados positivos a curto, médio e longo prazo, diminuindo também a mortalidade 

de origem desses pacientes. 

Pesquisas mostraram que aproximadamente 80% dos diabéticos chegam à 

completa remissão da patologia após a realização da cirurgia metabólica do tipo derivação 

intestinal em Y de Roux. Para explicar esses dados, surgiu a hipótese da restrição calórica 

e do aumento do GLP-1. Tendo em vista tamanhos benefícios trazidos pela cirurgia aos 

pacientes portadores de DMT2, a realização desse procedimento se tornou legalmente 

possível, no Brasil, através do SUS e, também, por meio de convênios de saúde privados. 

Entretanto, vale ressaltar que é imprescindível que o paciente se encaixe em todos os 

critérios pré-determinados para que seja possível a indicação segura da cirurgia 

bariátrica.  
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Mesmo com toda a evidência disponível, não é possível explicar a expressividade 

dos efeitos dessa técnica, em sua totalidade, no metabolismo da glicose, mas é possível 

constatar que os mecanismos que envolvem essa intervenção são complexos e ainda 

incompreendidos, mostrando a necessidade de constante busca ao conhecimento. É 

inegável que o desenvolvimento da cirurgia metabólica e os incansáveis estudos voltados 

para a concreta indicação desse procedimento para tratamento de pacientes diabéticos foi 

uma imensurável conquista no enfrentamento do desafio que é a DMT2. 
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CAPÍTULO IV 

COLECISTITE ASSOCIADA A ÍLEO BILIAR: UM RELATO DE CASO  

Marina Gomes Silva Martins11; Luiza Pires Miranda12; 

Romullo V. Dutra Menezes13; Lays Viana Freitas14; 

Tassiana Soares Silva15; Lucianno Viana Ribeiro16; 

Vitor Hugo Neves Santos17. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-04 

 

RESUMO:  

Dentre as várias etiologias de dores abdominais, destaca-se a colecistite aguda que é uma 

afecção comumente diagnosticada nos serviços de urgência e emergência. É mais comum 

em mulheres e secundária a colelitíase, podendo evoluir para abdome agudo se não tratada 

corretamente. Além disso, após a cirurgia de colecistectomia, há chances de se fistulizar 

causando um grande problema para o paciente e até mesmo íleo biliar. A revisão 

bibliográfica foi realizada por meio de artigos e livros disponibilizados na íntegra, 

encontrados de forma completa em plataformas de pesquisas como: BVS, SCIELO, 

LILACS e PUBMED. O objetivo deste trabalho é discutir, por meio de uma revisão 

literária, o diagnóstico e o tratamento do íleo biliar. No presente artigo, relatamos o caso 

clínico de colelitíase em uma paciente do sexo feminino, 44 anos, obesa, hipertensa e 

diabética que relatou dor intensa e constante em região do hipocôndrio direito, 

acompanhada de náuseas e vômitos. A paciente foi diagnosticada com colecistite, feito 

tratamento com antibioticoterapia para regressão de processo infeccioso e inflamatório. 

Porém, houve persistência da dor e optou-se por colecistectomia aberta. Durante a 

cirurgia, foi constatada a presença de fístula biliodigestiva. No pós-operatório, doente 

evoluiu com quadro de íleo biliar, sendo submetida à laparotomia e tratamento definitivo 

do quadro.  

PALAVRAS-CHAVE: Colecistectomia. Colecistite. Colelitíase. Fístula Biliodigestiva. 

Íleo Biliar.  
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CHOLECYSTITIS ASSOCIATED WITH BILIARY ILE: A CASE REPORT 

 

ABSTRACT: 

Among the various etiologies of abdominal pain, acute cholecystitis stands out, which is 

a condition commonly diagnosed in urgent and emergency services. It is more common 

in women and secondary to cholelithiasis, and may progress to acute abdomen if not 

treated correctly. In addition, after cholecystectomy surgery, there are chances of 

fistulizing causing a major problem for the patient and even bile ileus. The bibliographic 

review was carried out through articles and books made available in full, found in a 

complete way in research platforms such as: VHL, SCIELO, LILACS and PUBMED. 

The aim of this paper is to discuss, through a literary review, the diagnosis and treatment 

of bile ileus. In the present article, we report the clinical case of cholelithiasis in a 44-

year-old female patient, obese, hypertensive and diabetic who reported intense and 

constant pain in the region of the right hypochondrium, accompanied by nausea and 

vomiting. The patient was diagnosed with cholecystitis, treated with antibiotic therapy 

for regression of the infectious and inflammatory process. However, pain persisted and 

open cholecystectomy was chosen. During surgery, the presence of biliodigestive fistula 

was found. Postoperatively, the patient developed biliary ileus and underwent laparotomy 

and definitive treatment of the condition. 

KEYWORDS: Cholecystectomy. Cholecystitis. Cholelithiasis. Biliodigestive fistula. 
Biliary ileum. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A colelitíase é a denominação científica para a presença de cálculos biliares, 

independentemente de sua localização. É a doença mais comum do trato biliar, 

apresentando maior incidência em mulheres. Os principais fatores de risco para colelitíase 

são a genética, a obesidade, o gênero, o uso de medicamentos, a perda ponderal 

acentuada, a alimentação rica em lipídeos, a idade, infecções biliares prévias e diversas 

outras variáveis. Nesse sentido, a afecção ocorre quando o colesterol, os sais biliares ou 

os bilirrubinatos são produzidos em excesso pelo fígado, levando à precipitação e 

formação dos cálculos biliares (SABISTON JR; TOWNSEND, 2003; COTRAN et al., 

2005). 

O principal método para visualização dos cálculos biliares é a ultrassonografia, 

em que a especificidade e a sensibilidade superam os 95% (LASSANDRO et al., 2004). 

Após o diagnóstico, a colecistectomia é o único tratamento definitivo para a colelitíase e 

é indicada para a maioria dos pacientes sintomáticos. Já em pacientes assintomáticos, há 
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divergência quanto à realização ou não da colecistectomia como operação profilática 

(NUNES et al., 2007).  

Já a colecistite, é a inflamação da parede da vesícula biliar, podendo ser aguda ou 

crônica, ligada principalmente à obstrução da saída de bile pelo cálculo. Desse modo, 

sucessivos quadros de colecistite podem ocasionar na formação de uma fistula 

biliodigestiva e, posteriormente, culminar em um quadro de Íleo Biliar (IB) (SABISTON, 

2014).  

 

OBJETIVO  

O objetivo deste trabalho é discutir por meio de uma revisão literária o diagnóstico 

e o tratamento do íleo biliar.  

 

METODOLOGIA  

A revisão bibliográfica foi realizada por meio de artigos e livros disponibilizados 

na íntegra, encontrados de forma completa em plataformas de pesquisas como: BVS, 

SCIELO, LILACS e PUBMED. Foram utilizados os seguintes descritores: colecistite 

calculosa, íleo biliar e abdome agudo obstrutivo. Selecionou-se cinco artigos e dois livros 

metodologicamente adequados para embasar a discussão. 

 

RELATO DE CASO  

Paciente AAD, do sexo feminino, 44 anos, branca, casada, dona de casa, 

procedente de Almenara, Minas Gerais, relatou dor intensa e constante em região do 

hipocôndrio direito acompanhada de náuseas e vômitos há 15 dias. A paciente é 

hipertensa, diabética e nega outras comorbidades. Nega alergias. Ao exame físico, 

apresentou pressão arterial (PA) de 140/90 mmHg, frequência cardíaca (FC) de 69 

batimentos por minuto e frequência respiratória (FR) de 12 incursões respiratórias por 

minuto. Durante o exame físico, apresentava bom estado geral, LOTE (lúcida, orientada 

em tempo e espaço) perfusão capilar normal, mucosa ocular corada e hidratada, 

anictérica, acianótica, afebril. A ausculta cardiovascular revelou bulhas normo-rítmicas e 

normofonéticas em dois tempos sem sopro, pulso cheio, regular e simétrico. À ausculta 
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pulmonar, verificou-se murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios. Observou-

se abdome globoso, ausência de hematomas e aranhas vasculares, presença de ruídos 

hidroaéreos, abdome timpânico, flácido, livre, sem massas ou visceromegalias. 

Apresentou dor à palpação superficial e profunda em hipocôndrio direito (Sinal de 

Murphy Positivo). Deu entrada na emergência no dia 02/04/2019 e ficou internada até o 

dia 07/04/2019, realizando tratamento com antibioticoterapia e analgésico. Fez uso de 

ceftaxima, dipirona e tramadol. 

Apresentava exames laboratoriais com discreta leucocitose e enzimas 

canaliculares aumentadas. Ultrassonografia de abdome indicativa de colecistite calculosa. 

Paciente evoluiu com vômitos durante toda a internação, melhorando apenas na véspera 

de sua alta hospitalar. Foram receitados ciprofloxacino e metronidazol por sete dias e foi 

orientada a procurar serviço de cirurgia geral para realização de colecistectomia eletiva. 

Porém, retornou ao hospital no dia 08/04/2019 apresentando o mesmo quadro 

anterior. Assim, optou-se pela administração de antibioticoterapia venosa e realização de 

colecistectomia programada para o dia 09/04/2019. Durante procedimento cirúrgico, foi 

constatada grande aderência de vesícula biliar, estômago e ângulo hepático, com 

liberação subsequente. Após, constatou-se a existência de uma fistula colecisticogástrica, 

procedida por rafia da fístula, ligadura da artéria hepática e do ducto cístico e 

descolamento da vesícula do leito hepático. Retirado a vesícula biliar, revisou-se a 

hemostasia e ocorreu o fechamento da cavidade por planos. 

No entanto, no pós-operatório, a paciente evoluiu com quadro de vômito 

persistente mesmo em uso de antieméticos, acompanhado por parada da eliminação de 

gases e fezes, que perdurou por 11 dias. Durante a evolução, foram realizados exames 

laboratoriais diários, radiografia de tórax e abdome em ortostatismo, passagem de sonda 

nasogástrica aberta, toque retal e clister glicerinado. Aqui, salienta-se que todos os 

procedimentos realizados causaram melhoras passageiras, porém, ocorria piora 

progressiva da doente tão logo à reinserção da dieta. 

O diagnóstico de IB foi sugerido durante todo o pós-operatório, porém, por falta 

de exame complementar para elucidar o quadro, não foi possível resolução no Hospital 

Deraldo Guimarães. Sendo assim, a paciente foi transferida para Teófilo Otoni, onde 
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realizou tomografia computadorizada de abdome e constatou-se achado a esclarecer em 

íleo terminal. Portanto, foi submetida à laparotomia exploratória e resolutiva em que foi 

retirado um cálculo de aproximadamente 7 cm. Por fim, o paciente evoluiu com melhora 

progressiva do quadro até o momento da alta hospitalar. 

 

DISCUSSÃO  

 O anatomista inglês Francis Glisson disse em 1678 a marcante frase: “O único 

remédio para o cálculo biliar é a morte” (NUNES et al., 2007). Nesse cenário, com um 

acometimento de aproximadamente 10% de certas populações, a colecistite calculosa é 

uma afecção de significativa importância e não dever ser (HEATON et al., 1991). Sobre 

a epidemiologia, a afecção possui maior incidência nas mulheres com múltiplas gestações 

e apresenta-se ligeiramente aumentada em pacientes idosos. Quanto à idade, tem grande 

incidência entre os 35 e 55 anos e eleva-se, gradativamente, após os 55 anos (COTRAN 

et al., 2005; SABISTON, 2014).  

No que tange às complicações decorrentes à litíase biliar, cita-se como as mais 

frequentes a colecistite, a colangite, a coledocolitíase e a pancreatite aguda. Ademais, 

podem ocorrer evoluções não tão comuns como as fístulas de vesícula biliar, a síndrome 

de Mirizzi e o íleo biliar. Essa última, ocorrendo em apenas 0,5% dos casos de colecistite 

e, apesar de rara, devido à elevada prevalência das doenças biliares e à gravidade que essa 

enfermidade pode resultar, seu adequado reconhecimento e rápido tratamento é de 

extrema importância (HEATON et al., 1991; DOKO, 2003). 

Na atualidade, o exame de imagem com maior acurácia diagnóstica para o IB é a 

Tomografia Computadorizada (TC), considerando-se sua melhor resolução e seu tempo 

de realização relativamente curto quando comparada a outros exames. Desse modo, em 

casos de IB, a TC possibilita a identificação dos elementos da Tríade de Rigler em quase 

80% dos casos em oposição aos 15% da radiografia de abdome (LASSANDRO et al., 

2004). Vale ressaltar que o Brasil é um país de tamanho continental e, por isso, ainda há 

vários serviços de saúde que não contemplam a TC. 

Sendo assim, no caso relatado, optou-se por realizar apenas a enterolitotomia, 

visto que a principal meta era promover a desobstrução intestinal e melhorar 
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imediatamente o quadro, objetivando-se minimizar e até mesmo evitar um estresse 

cirúrgico prolongado que pudesse agravar as condições clínicas da paciente. Nesse 

cenário, ressaltamos que o foco do tratamento do íleo biliar é a exérese do cálculo a fim 

de restabelecer o fluxo intestinal. Porém, em razão da baixa incidência dessa enfermidade, 

não existe até o presente estudo um consenso quanto ao procedimento cirúrgico preterível 

para tal resolutiva, sendo descrita a cirurgia aberta, a laparoscópica, a remoção 

endoscópica e a litotripsia (SABISTON JR; TOWNSEND, 2003; MASANNAT; WEI, 

2006). Por fim, a ressecção somente está indicada se houver perfuração ou isquemia de 

alças intestinais (DOKO, 2003; SABISTON, 2014).  

 

CONCLUSÃO 

O IB é uma rara complicação da colelitíase. No entanto, deve ser aventada a 

possibilidade de tal afecção como causa de abdome agudo obstrutivo pois, quando não 

tratado adequadamente, é causa de alta morbimortalidade. Frente a isso, durante o 

atendimento inicial do doente, devem ser solicitados exames laboratoriais básicos e 

radiografia simples de tórax e abdômen, objetivando-se a correção de possíveis distúrbios 

hidroeletrolíticos, o manejo da desidratação e a resolução da estase gástrica. 

A associação das modalidades propedêuticas possibilita o diagnóstico em 77% 

dos casos, porém, frequentemente, ele só é feito durante a cirurgia. Dentre as possíveis 

causas que postergam o diagnóstico, cita-se o baixo índice de suspeição dos cirurgiões 

somados à inespecificidade da sintomatologia e dos achados nos exames 

complementares. Portanto, apesar de raro, não podemos deixar de investigar o íleo-biliar 

em pacientes que não melhoram com o tratamento medicamentoso no pré-cirúrgico ou 

nos pacientes que apresentem fístula biliar no intraoperatório.  
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CAPÍTULO V 
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LABORATÓRIO 

John Layonn de Sousa Silva18 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-05 

 

RESUMO: 

O Aedes albopictus e o Aedes aegypti são responsáveis pela transmissão de diversos 

arbovírus, causando grande impacto na saúde pública no Brasil e no mundo. Atualmente, 

ambas espécies têm dividido o mesmo ambiente urbano, juntamente com os humanos. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento biológico de Aedes albopictus, em 

condições de laboratório. Para tal foi comparado o período do ciclo biológico de A. 

albopictus e A. aegypti, em condições de criação em insetário, o qual foi observado que 

o A. albopictus necessitou de mais tempo para evoluir da fase de larva de primeiro estádio 

até a fase adulta. Também foi avaliada a produção de ovos de ambas as espécies mediante 

a oferta de alimentação sanguínea às fêmeas, a qual apresentou elevado número de ovos 

quando as fêmeas A. albopictus foram alimentadas com camundongos acordados, presos 

numa tela. Outro ponto avaliado foi a possibilidade de cruzamento e reprodução entre as 

espécies, onde verificou-se que pode haver a cópula, porém os ovos gerados eram 

inférteis. Por fim, foi avaliado o comportamento reprodutivo de A. albopictus quando 

coabitam o mesmo espaço com A. aegypti. Neste caso, parece que a convivência não 

alterou a performance das espécies, em condições de laboratório, não verificando o poder 

competitivo de A. albopictus observado em análises no campo. Assim, concluiu-se que 

A. albopictus apresenta peculiaridades em seu comportamento biológico, sugerindo a 

necessidade de aprofundar o conhecimento sobre esta espécie que vem se expandindo por 

todo o território brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento biológico. Competitividade. Aedes albopictus 
 

 

 

BIOLOGICAL BEHAVIOR OF AEDES ALBOPICTUS IN LABORATORY 

 

ABSTRACT: 

Aedes albopictus and Aedes aegypti are responsible for the transmission of several 

arboviruses, causing great impact on public health in Brazil and in the world. Currently, 

both species have shared the same urban environment, along with humans. The objective 

of this work was to evaluate the biological behavior of Aedes albopictus, under laboratory 

conditions. For this, the period of the biological cycle of A. albopictus and A. aegypti was 

compared, under conditions of rearing in an insectarium, which was observed that A. 

albopictus needed more time to evolve from the first stage larva to the phase adult. The 
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production of eggs of both species was also evaluated by offering blood to the females, 

which showed a high number of eggs when the females A. albopictus were fed with awake 

mice, trapped in a screen. Another point assessed was the possibility of crossbreeding and 

reproduction between species, where it was found that there may be copulation, however 

the eggs generated were infertile. Finally, the reproductive behavior of A. albopictus was 

evaluated when they cohabit in the same space with A. aegypti. In this case, it seems that 

the coexistence did not change the performance of the species, under laboratory 

conditions, failing to verify the competitive power of A. albopictus observed in field 

analyzes. Thus, it was concluded that A. albopictus has peculiarities in its biological 

behavior, suggesting the need to deepen the knowledge about this species that has been 

expanding throughout the Brazilian territory. 

KEYWORDS: Biological behavior. Competitiveness. Aedes albopictus 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

O Aedes albopictus (SKUSE, 1894) é um inseto pertencente à família Culicidae, 

estando alocado na subfamília Culicinae. Apresenta grande importância na saúde pública, 

pela possibilidade de ser, juntamente com o Aedes aegypti, transmissor de diversos 

arbovírus no mundo, tais como, Dengue, Chikungunya, Zika, entre outros. 

O A. albopictus também conhecido como “tigre-asiático”, é uma espécie exótica, 

de origem asiática, especificamente do sudeste da Ásia. De lá, dispersou-se para as 

regiões tropicais, subtropicais e temperadas (FORATTINI, 2002). No Brasil, o A. 

albopictus foi retratado pela primeira vez, em 1986, no Rio de Janeiro, de onde foi se 

expandindo por todo o território brasileiro. Atualmente, ele é encontrado praticamente 

em todos os estados brasileiros, exceto no Acre. Esta espécie é conhecida por habitar 

áreas mais verdes, mais afastadas de cidades, em zonas rurais, onde há uma variedade de 

hospedeiros como fonte de alimento sanguíneo. Entretanto, observa-se com certa 

frequência a sua presença em áreas urbanas, convivendo com o homem (BARROS, 

2019). 

Esta espécie apresenta um ciclo biológico semelhante ao do A. aegypti, são 

holometábolos, desenvolvendo-se em ovo, 4 estádios larvais, pupa e adultos, macho e 

fêmea (FORATTINI, 2002). Ambas as espécies são ecologicamente homólogas e 

simpátricas, podendo utilizar os mesmos tipos de criadouros. No entanto, o Aedes 

albopictus apresenta maior grau de exofilia e hábitos silvestres e possui caráter de 
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domiciliação inferior ao apresentado por Aedes aegypti (SILVA et al., 2001). Muito 

pouco se sabe sobre como se dá esta convivência/interação, nem qual o papel efetivo do 

A. albopictus na transmissão de arbovírus no Brasil 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o comportamento biológico de Aedes 

albopictus, em condições de laboratório.  

Desde a introdução do A. albopictus no Brasil, seu papel vetorial tem sido 

controverso. A justificativa deste trabalho se faz pelo fato de que, em análises de infecção 

experimental de A. albopictus indicam que esta espécie apresenta competência na 

transmissão de diversos arbovírus, tornando necessário uma vigilância intensiva e estudos 

aprofundados sobre sua biologia e comportamento, com intuito de aprimorar os 

programas de estratégias de controle vetorial. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

AEDES ALBOPICTUS 

O A. albopictus, também conhecido como “tigre asiático”, tem sua origem no 

oeste do Pacífico e no sudeste da Ásia, de onde vem se espalhando pela Europa, África, 

Oriente Médio e pelas Américas. A expansão desta espécie vem sendo observada com 

bastante preocupação pela comunidade científica e autoridades da saúde pública pela sua 

capacidade e competência de transmitir diversos arbovírus e outros patógenos como 

Dirofilaria immitis, conhecido como verme do coração (GRATZ, 2004). 

Na década de 1940, ocorreram grandes surtos e epidemias de Dengue, em países 

asiáticos, como no Japão, onde o principal vetor era o A. albopictus, tendo o A. aegypti, 

vetor secundário. Na maioria destes países de clima temperado, onde o A. albopictus é 

considerado 14 espécie autóctone, a transmissão de arbovírus tem como principal vetor 

esta espécie (GRATZ, 2004). 

A grande problemática deste quadro é o fato de que o A. albopictus circula 

naturalmente em áreas urbanas, periurbanas, rurais e silvestres, facilitando o trânsito de 

certos arbovírus entre primatas não-humanos, mosquitos e humanos (BARROS, 2019). 
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Em 1985, o A. albopictus foi identificado pela primeira vez nas Américas, nos 

EUA, onde foi encontrado espécimes infectados naturalmente com o vírus da Febre do 

Nilo Ocidental, vírus La Crosse, encefalite equina oriental, entre outros, aumento o risco 

humano de infecção (TURUELL et al ., 2001; GRATZ, 2003). 

No Brasil, este mosquito foi identificado pela primeira vez, no Rio de Janeiro, em 

1986 (FORATTINI, 1986). Atualmente, o A. albopictus está presente em quase todo o 

território brasileiro, exceto no Acre (BARROS, 2019). A partir de análises genéticas das 

linhagens deste mosquito foi identificado que A. albopictus dos EUA e do Brasil são 

originados no Japão (KAMBHAMPATI et al., 1991). 

Existe uma grande analogia entre o desenvolvimento biológico do A. albopictus e 

A. aegypti. São holometábolos, desenvolvem nas formas evolutivas ovo, quatro estádios 

larvais, pupa e adultos, macho e fêmea (FORATTINI, 2002). A figura (2) mostra o ciclo 

dos mosquitos de gênero Aedes. 

Entretanto, há diferenças comportamentais entre as duas espécies. Marques e 

Gomes (1997) observaram que o Aedes albopictus apresenta uma particularidade diurna 

durante a sua picada, e em seu processo de alimentação tem preferência por aquele que 

se encontra em movimento. Tal necessidade locomotiva da presa como é o caso do 

homem, torna ainda mais viável a vinda do Aedes albopictus para a cidade, pois nela se 

encontra um aglomerado de pessoas durante o dia e que estão em constante movimento. 

O Aedes albopictus vem mostrando uma forma muito diversificada quanto aos seus 

criadouros nas cidades, enquanto o Aedes aegypti seu concorrente é encontrado em 

grande parte dentro das casas, o Aedes albopictus fica nas redondezas domiciliares, porém 

ambos possuem uma alta capacidade de adaptação (MARTINS et al., 2010). Essa 

diversificação permite que o inseto possua uma maior abrangência nos arredores até 

chegar diretamente aos domicílios, e com a água parada muitas vezes proveniente das 

chuvas, fica propício à formação de locais para sua reprodução. 

O A. albopictus apresenta algumas resistências em seu desenvolvimento, 

ocasionando por vezes atrasos quando colocado em criadouros artificiais, por outro lado, 

demonstra capacidade de sobrevivência e, que mesmo em frente a diferentes 

temperaturas, consegue terminar o seu ciclo (CALADO; NAVARRO-SILVA, 2002). Sua 
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preferência é por temperaturas entre os 25º à 30º, todavia, as temperaturas mais baixas 

não o impedem de se procriar ou de se desenvolver até a fase adulta. 

 

ARBOVIROSES 

DENGUE 

A dengue é uma doença viral que possui uma figuração de meio urbano, onde tem 

como seu principal vetor o Aedes aegypti. Esta doença possui sintomalogia variável em 

relação ao grau que se apresenta, podendo sair de um quadro assintomático até um 

altamente severo e mortal (FORATTINI, 2002). No entanto, o A. albopictus é um vetor 

em potencial deste patógeno arboviral, e cuidar de forma preventiva contra este inseto, é 

mais uma forma de eliminar riscos futuros que possam acometer a saúde humana. 

Não existe uma vacina contra a Dengue no mercado e o tratamento se restringe 

em diminuir e/ou eliminar os sintomas. Desta forma, o controle da Dengue e de outras 

arboviroses está baseado atualmente no combate ao mosquito vetor (DIAS, 2010). 

O Ministério da Saúde (2019) notificou, já no mês de janeiro, número de casos de 

dengue duas vezes superior ao mesmo período do ano passado, em torno de 54.777 casos 

distribuídos por todo o país. A mínima possibilidade existente de que o A. albopictus 

poderia ser um contribuinte neste quadro, gera um quadro de preocupação da sociedade. 

De acordo com Alencar et al. (2008) o A. albopictus tem um grande valor 

ecológico e epidemiológico, pois tem uma capacidade vetorial bastante elevada, 

chegando a 32 arbovírus e 7 alfavírus como vetor experimental. O primeiro relato de A. 

albopictus infectados naturalmente com DENV-1, foi no interior de Minas Gerais, a partir 

de larvas recolhidas de pneus velhos (SERUFO et al., 1993). 

 

ZIKA 

O vírus Zika é um arbovirus no qual teve a sua descoberta em 1947, por meio do 

macaco Rhesus infectado, na floresta de Zika, em Uganda (DICK; KITCHEN; 

HADDOW, 1952). 



 

93 
 

Duchemin (2017), a partir de uma análise de competência e capacidade de 

infecção em possíveis vetores na Austrália, observou que dentre as espécies de mosquitos, 

A. albopictus era um forte candidato a ser o principal vetor do vírus Zika no país. Em 

Gabão, na África Central, o A. albopictus também aparece como principal vetor do vírus 

Zika (GRARD et al., 2014). Entretanto, em estudos semelhantes na Ásia (OSLON et al., 

1981) e Polinésia francesa (OEHLER et al., 2016) foi observado que o A. aegypti poderia 

ser o principal vetor desse arbovírus. 

Embora o papel do A. albopictus na transmissão do vírus Zika no Brasil ainda não 

esteja determinado, a sua ampla disseminação e a falta de restrição deste arbovírus a uma 

espécie vetora específica, indica que essa espécie poderia servir como vetor no Brasil 

(PLOURDE, BLOCH, 2016). 

Assim como na Dengue, a prevenção da infecção pelo vírus Zika se dá no combate 

de seus vetores, o A. aegypti e o A. albopictus. As mulheres necessitam de cuidados 

especiais quando em período de gestação, pois bebês podem apresentar graus diversos de 

microcefalia, quando suas mães se infectaram pelo vírus Zika no período da gravidez. 

Entre 2000 e 2014, foram registrados 164 casos de crianças com microcefalia, já no ano 

de 2015 os resultados chegaram a alarmantes 1.608 casos. Esse levantamento apenas 

acentua a ineficiência dos programas de controle vetorial, e que se deve aprimorar as 

condições de atendimento e combate contra os vetores deste vírus (MARINHO et al., 

2016). 

 

CHIKUNGUNYA 

A Febre Chikungunya é uma doença febril aguda, cujos vetores principais são o 

A. aegypti e o A. albopictus, que está em plena expansão no Brasil. Dentre as arboviroses 

presentes no Brasil, observa-se que indivíduos com chikungunya apresentam menor 

tempo de incubação, ou seja, tempo entre a infecção e o aparecimento dos sintomas, e 

quando presentes, os sintomas são mais intensos (HONÓRIO, 2015). O quadro 

sintomático da chikungunya se apresenta de forma intensa, chegando a deixar o indivíduo 

bastante debilitado por conta das dores intensificadas nas áreas das articulações, seguindo 

de fraquezas e dores musculares. A febre chikungunya apresenta-se como um grande 
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perigo para pessoas de idades mais avançadas, as quais não possuem condições 

imunológicas e físicas para enfrentarem os sintomas provenientes da infecção viral, tendo 

assim a extrema necessidade de busca de uma forma eficiente para o tratamento da doença 

(DE FREITAS QUEIROS et al., 2019). 

Segundo Silva et al. (2018), entre os anos de 2014 e 2016, foram obtidos mais de 

100 mil casos suspeitos de Chikungunya, tendo a região nordestina do Brasil 

apresentando os números mais elevados. Esta situação pode indicar a alta capacidade em 

que o vírus tem de se difundir, a elevada densidade da população de mosquitos que está 

diretamente ligada a péssima infraestrutura do município/comunidade e as medidas de 

controle vetorial ainda são ineficazes. 

 

FEBRE AMARELA 

A febre amarela é uma doença que apresenta dois ciclos epidemiológicos, um no 

meio silvestre, onde estão envolvidos primatas não-humanos e vetores silvestres; e outro 

no meio urbano, onde o principal vetor é o A. aegypti (FORATTINI, 2002).  

Atualmente, vivemos em alerta para evitar o retorno da Febre Amarela em áreas 

urbanas. Existem alguns fatores que potencializam esta preocupação: a urbanização de 

vetores que outrora eram tidos silvestres; a baixa cobertura vacinal, uma vez que houve 

um relaxamento nas campanhas vacinais contra a Febre Amarela, juntamente, ao 

crescente número de pessoas que acreditam na sua ineficiência; aumento do número e 

diversidade de criadouros artificiais produzido pelos humanos (LIMA, 1985; 

FORATTINI, 2002; BARROS, 2009). 

A presença e expansão do A. albopictus por todo o território brasileiro pode vir a 

ser um agravante, devido a sua característica ecológica comportamental de transitar entre 

os ambientes silvestres, rurais, periurbanos e urbanos, podendo vir a ser também um 

transportador do vírus das áreas silvestres para as urbanas (FORATTINI, 2002). 

Embora não se saiba o verdadeiro papel do A. albopictus na transmissão da Febre 

Amarela, sabe-se que esta espécie apresenta capacidade e competência vetorial, em 

condições laboratoriais (DE ALENCAR et al., 2008). 
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METODOLOGIA 

As espécies A. albopictus e A. aegypti são provenientes do Campus da UFPI de 

Teresina- PI, mantidas em uma colônia semifechada no Laboratório de Parasitologia e 

Entomologia Sanitária – LAPES/DPM/UFPI. No insetário, as formas imaturas, larvas e 

pupas, eram criadas em potes plásticos, contendo água desclorada e ração de peixe 

triturada, cobertos por uma tela de náilon. Os adultos eram mantidos em gaiolas de náilon, 

alimentados com solução de sacarose saturada ad libitum, em condições controladas de 

temperatura e umidade (28+1°C; 80+5%). Após 3 dias de eclosão, as fêmeas eram 

alimentadas com camundongos anestesiados, em ambiente escuro, aprovado pelo Comitê 

de Ética em Experimentação Animal – UFPI, nº 500/18. Após o repasto sanguíneo, as 

fêmeas tinham a sua disposição, pote contendo água desclorada e papel filtro cobrindo 

sua parede interna para a oviposição. Após a postura, o filtro com os ovos era posto para 

secar e, em seguida, inserido em novo pote contendo água desclorada e ração de peixe 

triturada para a eclosão das larvas. 

 

Figura 4: Criação de mosquitos Aedes em laboratório 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

Os adultos são criados e mantidos em gaiola de nylon erguida por hastes de metal 

(1) e as formas imaturas são mantidas em potes de plástico cobertos por tecido com 

abertura central coberto por algodão (2); os adultos recém eclodidos são transferidos para 

as gaiolas com auxílio do aspirador individual (5), onde são alimentados com solução 

açucarada (3) e as fêmeas são alimentadas com sangue de camundongos anestesiados (6). 

O Insetário é mantido em temperatura constante de 28ºC e a umidade semi-controlada 

com umidificador (4). 

 

DELINEAMENTO DO ENSAIO EXPERIMENTAL 
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COMPARAÇÃO DO CICLO BIOLÓGICO DE A. ALBOPICTUS E A. AEGYPTI, 

EM CONDIÇÕES DE CRIAÇÃO EM INSETÁRIO 

Foram selecionadas 10 larvas de cada espécie e adicionadas em pote individual, 

contendo água desclorada e ração de peixe triturada. Diariamente era feita avaliação da 

fase evolutiva para calcular o tempo que cada indivíduo gastou em cada fase. Todos os 

potes foram mantidos nas condições de criação. 

Ao verificar diferenças no tempo médio do ciclo biológico entre A. albopictus e 

A. aegypti, foram realizados ensaios onde o resultado foi expresso a partir de análise 

empírica. 

 

AVALIAÇÃO DA FORMA DE OFERTA DE ALIMENTO SANGUÍNEO PARA 

MELHOR PRODUÇÃO DE OVOS 

Foram oferecidos para ambas as espécies três formas diferentes de alimento 

sanguíneo: A) camundongo anestesiado por 30 minutos; B) camundongo anestesiado por 

60 minutos; e C) camundongo acordado preso em tela. 

 

AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CRUZAMENTO E REPRODUÇÃO 

ENTRE AS ESPÉCIES A. ALBOPICTUS E A. AEGYPTI 

Foram preparados dois grupos, um contendo 10 fêmeas de A. albopictus e machos 

de A. aegypti e, outro, 10 fêmeas de A. aegypti e machos de A. albopictus. 

Para garantir que as fêmeas não copulassem com machos da mesma espécie, 

foram utilizados recipientes de plástico onde as larvas eram mantidas individualmente até 

o surgimento dos adultos. Até momentos antes do ensaio, os adultos “virgens” do mesmo 

sexo eram mantidos em gaiolas separadamente, com acesso a solução açucarada ad 

libitum. Após formarem os grupos, as fêmeas receberam alimentação sanguínea, com 

camundongos anestesiados, semanalmente; e o recipiente contendo papel filtro para a 

possível postura. 

Após uma semana, os potes contendo ovos, ou não, eram trocados por novos, nas 

mesmas condições citadas acima. Os filtros do pote retirado eram colocados para secar e, 
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em seguida, era feita a contagem dos ovos. Posteriormente, os ovos eram acondicionados 

em novos potes contendo água desclorada e ração de peixe triturada para se desenvolver 

até a fase de adultos, os quais eram utilizados para identificação da espécie (seguindo 

Forattini, 1962). Esta etapa foi repetida três vezes, caracterizando um ciclo gonotrófico 

por semana. 

 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE A. ALBOPICTUS 

COABITANDO O MESMO ESPAÇO COM A. AEGYPTI 

Para avaliar o comportamento reprodutivo de A. albopictus quando em convívio 

do A. aegypti foram inseridas numa mesma gaiola 10 fêmeas de cada espécie provenientes 

das respectivas colônias. 

Os adultos recebiam solução açucarada ad libitum e as fêmeas de ambas as 

espécies eram alimentadas com camundongos anestesiados por 30 minutos. A cada 

semana o pote de postura era trocado por novos e os ovos contados. Posteriormente, os 

ovos eram acondicionados em novos potes contendo água desclorada e ração de peixe 

triturada para se desenvolver até a fase de adultos, os quais eram submetidos a 

identificação da espécie (seguindo Forattini, 1962). 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi feito análise estatística somente no item 4.1 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

COMPARAÇÃO DO CICLO BIOLÓGICO DE A. ALBOPICTUS E A. AEGYPTI, 

EM CONDIÇÕES DE CRIAÇÃO EM INSETÁRIO 

O tempo médio do ciclo biológico de A. albopictus foi superior ao tempo 

observado para A. aegypti, em condições controladas em laboratório, sendo 19 dias para 

este e 26,4 para aquele (Tabela 1). O período médio larval de A. albopictus foi de 20,5 

dias (12-34) e de A. aegypti 12,9 (10-30). 
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Avaliando o tempo médio total de larvas à adultos, a partir do tempo médio de 

cada fase, observa-se que o tempo médio total de A. albopictus é significantemente maior 

que o observado para A. aegypti (5,2 + 1,49; 3,94 + 1,92, respectivamente). Isto pode 

indicar que o ciclo biológico das duas espécies apresenta comportamento diferentes, e 

que a fase do segundo estádio de A. albopictus necessitou mais tempo para se desenvolver 

plenamente (Tabela 1). 

Em estudos de populações de A. aegypti, Beserra et al. (2006) observaram que as 

larvas levaram o tempo médio entre 6,6 a 10,2 dias; e as pupas, de 2,1 a 2,7 dias para 

mudar de fase evolutiva, a 26°C. Calado e Silva (2002) observaram que a temperatura 

influencia no ciclo biológico de A. albopictus, tendo que a fase larvária ocorreu 7,67 dias 

a 25ºC e 5,86 dias a 30ºC. 

O período médio das fases evolutivas observado nas duas espécies deste estudo 

foi superior ao encontrado na literatura e isso pode ser explicado devido ao fato de que as 

populações estudadas por estes autores foram coletadas no campo, enquanto no estudo, 

as espécies foram obtidas a partir de colônia pré-estabelecida por mais de 30 gerações. 

Outro aspecto importante que interfere no tempo médio do ciclo biológico dos insetos é 

a temperatura em que estas espécies foram mantidas para observação. Em nosso estudo, 

os espécimes eram mantidos em ambiente a 28ºC, ou seja, temperatura superior àquelas 

utilizadas nos trabalhos supracitados. Entretanto, esperava-se que o tempo médio do ciclo 

biológico fosse menor, uma vez que o aumento da temperatura tende a acelerar o processo 

biológico dos insetos (Calado et al., 2002; Bezerra et al., 2006; Walton e Reisen 2013; 

Williams et al., 2014). A hipótese mais provável está relacionada à oferta do alimento 

(ração de peixe triturado) às larvas, pois grande parte da ração ficava depositada no fundo 

do pote, fazendo com que elas gastassem mais tempo em busca do alimento. 

O curto período do ciclo biológico dos mosquitos nem sempre quer dizer melhor 

qualidade de vida, pois existem outras variáveis que devem ser avaliadas. Tais como, 

tempo de vida dos alados, processo de alimentação sanguínea das fêmeas, número de 

ovos viáveis, número de ovos que finalizam seu ciclo biológico até a fase adulta, entre 

outros aspectos. Desta forma, é importante aprofundar os estudos nesta direção. 
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O elevado período médio do ciclo biológico de A. albopictus nos traz 

questionamentos sobre as condições de criação em laboratório, sugerindo que deve ser 

estudado fatores na alimentação das formas evolutivas, na temperatura e na umidade 

relativa do ar no ambiente. 

Além do tempo médio maior das fases larvais a adulto de A. albopictus em relação 

à mesma fase de A. aegypti, foi observado que o tempo médio da fase L2 de A. albopictus 

foi significativamente maior que L2 de A. aegypti. Até o momento não há nenhum fator 

fisiológico para explicar o porquê do maior gasto de tempo na fase L2 entre as espécies. 

 
Tabela 01: Comparação do ciclo biológico de A. albopictus e A. aegypti, em condições de criação em insetário: os 

valores representam a Média de dias (Mínimo de dias - Máximo de dias) 

 

Espécie L1/L2 L2/L3 L3/L4 L4/Pupa Pupa/Adult. Total 

A albopictus 2,6 (1-7)a 5,5 (4-7)b 6,4 (5-9)d 6,0 (2-11)e 5,9 (3-10)f 26,4 (15-44)g 

A. aegypti 1,8 (1-5)a 2,2 (3-9)c 4,8 (4-7)d 4,1 (2-9)e 6,1 (2-9)f 19 (12-39)h 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Foi feito análise estatística entre as duas espécies: letras diferentes mostram que o 

tempo médio da fase do ciclo são diferentes. 

O volume de água de 250mL para cada larva pode ter interferido no tempo de vida 

de cada estádio larval. Serpa et al. (2008) avaliando a influência da água de criadouro na 

postura das fêmeas de A. aegypti utilizaram a concentração de 1 larva / 3,5ml de água 

com ração de peixe triturado. Eles observaram uma produção de quase 3 vezes mais de 

ovos férteis em relação ao dado apresentado neste estudo. 

Além do volume da água, a densidade da água do criadouro experimental pode ter 

sido um fator dificultante para o desenvolvimento das larvas. Sabe-se que a fase larvária 

é a fase em que o mosquito utiliza o alimento para armazenar nutrientes que serão 

utilizados no desenvolvimento das fases evolutivas seguintes. Considerando a 

temperatura no insetário (28ºC), a densidade da água (0,9962) (tabela 02) e com a adição 
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da ração de peixe triturado (0,2mg/ml) por criadouro experimental, adicionado ao fato de 

que grande parte da ração ficou concentrado no fundo dos potes, aventa-se que as larvas 

foram forçadas a descerem ao fundo do pote para se alimentar e subir para respirar. Isso 

poderia implicar no maior gasto de energia das larvas em obter mais alimento, o que 

aumentaria no tempo necessário para armazenar os nutrientes necessários para a seguir 

seu desenvolvimento. 

 

AVALIAÇÃO DA FORMA DE OFERTA DE ALIMENTO SANGUÍNEO PARA 

MELHOR PRODUÇÃO DE OVOS 

Para as fêmeas de A. aegypti, a forma de oferta de alimento sanguíneo, ou seja, 

camundongo anestesiado ou não, não interfere na performance de produção de ovos, 

mostrando que é uma espécie eclética sem muita exigência alimentar. Entretanto, quando 

o tempo de oferta foi maior, observou-se que a produção de ovos também aumentou. 

As fêmeas de A. albopictus apresentaram dificuldade de se alimentar em 

camundongos anestesiados, mesmo com o tempo de oferta ampliado para 60 minutos. 

Quando foi ofertado camundongo preso em tela, as fêmeas ficaram mais ativas e se 

aproximavam rapidamente do animal, mesmo ele se mexendo dentro da tela. O tempo de 

oferta de 30 minutos foi suficiente para que todas as fêmeas presentes na gaiola se 

alimentam suficientemente bem e, consequentemente, produzem mais ovos. Já as fêmeas 

de A. aegypti se alimentavam suficientemente bem em qualquer forma de oferta da 

alimentação testada. 

 

AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CRUZAMENTO E REPRODUÇÃO 

ENTRE AS ESPÉCIES A. ALBOPICTUS E A. AEGYPTI 

Nos ensaios para verificar a possibilidade de reprodução cruzada entre as duas 

espécies, foram observadas em três e quatro ciclos gonotróficos, nos quais as fêmeas eram 

alimentadas com camundongos anestesiados e os potes para postura eram trocados a cada 

semana. Na gaiola onde estavam fêmeas de A. albopictus e machos de A. aegypti, foram 

encontrados 397, 268 e 324 ovos por semana, totalizando 989 ovos. Após 15 dias de 

avaliação foi observado que os ovos se encontravam rachados e nenhuma larva eclodiu.  



 

101 
 

Já na gaiola onde havia fêmeas de A. aegypti e machos de A. albopictus, foram 

contabilizados 0, 76, 197 e 292 ovos, totalizando 565 ovos inférteis, com a mesma 

característica rachada vista no outro grupo. 

Aedes aegypti e Aedes albopictus são duas espécies ecologicamente homólogas e 

simpátricas, que evoluíram independentemente, uma na África e a outra, na Ásia. 

Entretanto, pode-se afirmar que esta barreira geográfica já não existe em sua amplitude, 

devido à expansão dessas espécies por todo o mundo. Atualmente é possível observar o 

compartilhamento de habitats e alimento com frequência, o que traz questionamentos 

sobre como elas interagem. 

Segundo Marcela et al. (2015), A. aegypti e A. albopictus apresentam duas horas 

de picos para o acasalamento, pela manhã das 7:30 às 9:00 e pela noite das 18:00 às 

19:30h. 

Corroborando Marcela et al. (2015), foi observado que o maior número de 

acasalamento ocorreu na gaiola onde tinha fêmeas de A. albopictus e machos de A. 

aegypti. Em contrapartida, na gaiola onde havia machos de A. albopictus e fêmeas de A. 

aegypti, havia mais movimentação, onde os machos pululavam muito, porém as fêmeas 

conseguem se esquivar das capturas dos machos, evidenciando menor número de 

acasalamento e, consequentemente, menor número de ovos. 

 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE ADULTOS DE A. ALBOPICTUS 

COABITANDO O MESMO ESPAÇO COM A. AEGYPTI 

Quando populações das duas espécies estavam presentes em um mesmo ambiente, 

ou seja, na mesma gaiola, foi observado o total de 434 ovos de A. albopictus, 736 ovos 

de A. aegypti e 105 ovos inférteis, totalizando 1275 ovos, no período de cinco ciclos 

gonotróficos.  

Tanto a fêmeas de A. albopictus quanto a de A. aegypti produziram ovos viáveis 

que deram origem a adultos, demonstrando que em situações de convivência e 

competição, seja por alimento ou pelo meio em que estavam (gaiola), ambos podem 

coexistir aparentemente de forma harmônica na natureza (MARTINS et al., 2010). 
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Entretanto, há relatos na literatura de que A. albopictus apresenta vantagem 

competitiva sobre A. aegypti. Nos EUA, foi verificado que o A. albopictus foi responsável 

pelo deslocamento daquela espécie, em condições locais de campo (KESAVARAJU et 

al., 2014). Braks et al. (2004) analisaram o desempenho das larvas de ambas as espécies 

competindo em condições de campo no Rio de Janeiro e verificaram que larvas de A. 

albopictus eram competidores superiores às larvas de A. aegypti.  

O fato de o resultado não ter apresentado indícios de superioridade competitiva 

de fêmeas de A. albopictus, não quer dizer que não haja. É necessário que novos ensaios 

sejam realizados, com o intuito de verificar a dinâmica populacional de ambas as 

espécies. 

No estudo, menos de 10% dos ovos não geraram larvas, corroborando o que ocorre 

na natureza. As razões pelas quais isto ocorre pode ser devido ao comportamento 

autogênico das fêmeas, as quais produzem ovos mesmo antes da cópula; outro fator 

poderia ser a cópula de fêmeas com machos de outras espécies, o que geraria ovos 

inférteis (FORATTINI, 2002). 

 

CONCLUSÕES 

Concluiu-se que o Aedes albopictus apresenta comportamento biológico peculiar, 

em condições de laboratório. Fatores como a oferta de alimento, seja na fase larvária, seja 

na fase alada, influencia diretamente na população da espécie; a densidade da água dos 

criadouros influência no desenvolvimento das larvas; as fêmeas de ambas as espécies são 

capazes de copular com machos da outra espécie, porém, ovipõem ovos inférteis; e, em 

condições de competitividade com o A. aegypti, não foi capaz de demonstrar a 

superioridade de A. albopictus observada em condições de campo. 
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CAPÍTULO VI 

DOENÇA FALCIFORME NA INFÂNCIA: CONHECIMENTO DE 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Viviane Pereira Alves19; Evelyne de Lourdes Neves de Oliveira20; 

Carla Lidiane Jácome dos Santos21; Jael Rúbia Figueiredo de Sá França22; 

Eliane Cristina da Silva Buck23. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-06 

 

RESUMO: 

A doença Falciforme é uma condição crônica hereditária que faz parte do grupo de 

doenças e agravos mais relevantes que afetam a população afrodescendente do Brasil. Na 

infância, a doença causa uma série de restrições à criança, podendo comprometer seu 

desenvolvimento físico, mental, emocional e social. Logo, faz-se importante que os 

profissionais de enfermagem que atuam na Atenção Primária à Saúde, possuem 

conhecimento adequado sobre a doença que permita o rastreamento eficaz, medidas de 

prevenção e identificação de crises e o manejo correto da doença na infância, de modo a 

diminuir hospitalizações, prevenir agravos e melhorar a qualidade de vida dessas 

crianças. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento de profissionais de 

enfermagem sobre Doença Falciforme na infância. Estudo quantitativo realizado com oito 

equipes de enfermagem de Unidades Básicas de Saúde da Família do Estado da Paraíba. 

A coleta de dados foi realizada mediante aplicação de questionários e analisados por meio 

de estatística descritiva. Os resultados evidenciaram prevalência de acertos em todas as 

dimensões dos instrumentos, contudo os enfermeiros apresentaram um melhor 

desempenho no domínio manejo clínico e, os técnicos de enfermagem no domínio 

epidemiologia. De modo geral, os técnicos de enfermagem obtiveram um maior 

percentual de acertos do que os enfermeiros. Entretanto, todos os profissionais 

apresentaram dúvidas acerca da doença, indicando uma fragilidade sobre o manejo da 

doença pelos participantes e expondo a necessidade de uma atuação mais presente da 

educação continuada a nível de atenção primária.  

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Atenção Primária. Doença Falciforme. Criança.  
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FALCIFORM DISEASE IN CHILDHOOD: KNOWLEDGE OF NURSING 

PROFESSIONALS IN PRIMARY HEALTH CARE 

 

ABSTRACT: 

Sickle cell disease is a chronic hereditary condition that is part of the group of most 

relevant diseases and conditions that affect the Afro-descendant population in Brazil. In 

childhood, the disease causes a series of restrictions to the child, which can compromise 

their physical, mental, emotional and social development. Therefore, it is important that 

nursing professionals who work in Primary Health Care, have adequate knowledge about 

the disease that allows for effective screening, prevention and identification of crises and 

the correct management of the disease in childhood, in order to decrease hospitalizations, 

prevent injuries and improve the quality of life of these children. Thus, the aim of this 

study was to assess the knowledge of nursing professionals about sickle cell disease in 

childhood. Quantitative study carried out with eight nursing teams from Basic Family 

Health Units in the State of Paraíba. Data collection was performed through the 

application of questionnaires and analyzed using descriptive statistics. The results showed 

a prevalence of correct answers in all dimensions of the instruments, however, nurses 

performed better in the clinical management domain and nursing technicians in the 

epidemiology domain. In general, nursing technicians obtained a higher percentage of 

correct answers than nurses. However, all professionals had doubts about the disease, 

indicating a weakness in the management of the disease by the participants and exposing 

the need for a more present role in continuing education at the level of primary care. 

KEYWORDS: Nursing. Primary attention. Sickle cell disease. Kid. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Doença Falciforme- DF, também conhecida como anemia falciforme, é uma 

hemoglobinopatia genética autossômica recessiva e hereditária com alta prevalência no 

Brasil. De curso crônico, a DF se caracteriza pela oxigenação inadequada dos tecidos 

decorrentes do grande número de hemácias circulantes que passam pelo processo de 

falcização, ou seja, assumem o formato de foice quando expostas a baixa pressão de 

oxigênio (RODRIGUES et al., 2016). 

A mutação da hemácia é consequência de um conjunto de eventos intrínsecos, 

como a presença de um ou mais genes HbS responsáveis por produzir Hemoglobina S em 

quantidade elevada no interior do eritrócito, e extrínsecos como a desoxigenação 

sanguínea tecidual ou sistêmica. Durante o processo de falcização, a hemácia passa a se 

apresentar enrijecida e com isso ocorre a sua adesão o endotélio desencadeando processo 
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inflamatório, ativação da coagulação, hipóxia, isquemia e infarto local, além de redução 

da sobrevida da hemácia (MARTINS; SOUZA; SILVEIRA, 2010; BRASIL, 2018). 

 No Brasil, a Doença faz parte do grupo de doenças e agravos relevantes que 

afetam a população afrodescendente. Estima-se que 7.200.000 pessoas sejam portadoras 

do traço falcêmico (heterozigoto) e entre 25.000 a 30.000 expressem a DF (homozigotos 

recessivos). Por esta razão, ela foi incluída nas ações da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da População Negra - PNAISPN e na Política Nacional de Atenção 

Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias – PNAIPDF 

(FELIX; SOUZA; RIBEIRO, 2010; BRASIL, 2010; BRASIL, 2018). 

Apesar disso, a visibilidade da DF se relaciona com a implantação de duas 

estratégias do Ministério da Saúde anteriores ao PNAISPN e PNAIPDF: o Programa 

Nacional de Triagem Neonatal – PNTN e a Rede Cegonha.  O PNTN visa a detecção 

precoce da doença, enquanto que a rede cegonha visa o planejamento reprodutivo para 

assegurar o pré-natal de alto risco, contribuindo para a redução da morbimortalidade 

materna (RAMOS et al, 2020). 

Segundo o PNTN, nascem 3.500 crianças por ano com DF e 200.000 com traço 

falciforme. Isso indica que a cada mil crianças nascidas no Brasil, uma possui a doença e 

a cada 35 crianças recém-nascidas uma possui o traço falciforme (SILVA, 2016). 

Neste contexto, o rastreamento eficaz, assim como medidas de prevenção de crises 

e o manejo correto da doença falciforme, possibilita que a criança tenha uma vida com 

mais qualidade, diminuindo as hospitalizações e prevenindo agravos. Para isso, faz-se 

importante que os profissionais da atenção primária à saúde, em especial os de 

enfermagem, possuam conhecimentos sobre os meios de detecção precoce, grupos de 

risco, fatores desencadeantes das crises, as manifestações clínicas e manejo terapêutico.  

O diagnóstico e tratamento precoce e contínuo da doença aumentam a 

sobrevivência e melhoram a qualidade de vida das crianças afetadas, mas não possibilita 

a cura clínica. Sendo assim, é fundamental o acompanhamento ao longo da vida por meio 

de uma equipe multiprofissional especializada, bem como a compreensão dos pais em 

relação aos planos de tratamento a fim de evitar complicações e agravo à saúde de seus 

filhos (SILVA, 2016).  
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Após o diagnóstico que geralmente se ocorre na fase neonatal, a equipe de 

enfermagem deve adotar medidas de promoção e prevenção à saúde, com destaque para 

as orientações dadas aos familiares no tocante ao reconhecimento precoce das 

complicações mais frequentes. Tais medidas reduzem a taxa de mortalidade para menos 

de 5% nos primeiros cinco anos de vida da criança, aumentando a sobrevida média, que 

passou de 20 anos na década de 1970, para 45 anos no homem e 55 anos na mulher na 

década de 1990 (LOBO et al., 2003). 

Deste modo, o avanço no tratamento da doença e a consequente melhoria da 

sobrevida dos pacientes estão intrinsecamente ligados à forma como a família é acolhida 

e orientada pela equipe de enfermagem a partir do seu diagnóstico. Para isso, se faz 

importante que o enfermeiro e o técnico de enfermagem tenham conhecimento técnico-

científico sobre a patologia, bem como sobre o seu manejo (GESTEIRA et al, 2020).  

Assim, o conhecimento de enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na 

Atenção Primária sobre doença falciforme na infância tem relevância científica, sendo 

por isso importante ser investigado. Neste contexto, este estudo objetivou avaliar o 

conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre Doença Falciforme na infância. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa do tipo exploratório-descritiva com delineamento quantitativo realizada 

em oito Unidades Básicas de Saúde da Família -UBSF de um município da Paraíba/PB. 

A população foi constituída por enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas 

UBSF. Para definição da amostra adotou-se como critérios de elegibilidade: profissionais 

concursados, contratados e efetivados que desempenhassem atividades assistenciais 

durante o período de coleta de dados; e como critérios de exclusão: profissionais que não 

estivessem na UBSF no momento da coleta de dados por férias, licença e/ou atestado 

médico. Assim, o número de participantes da amostra foi igual ao da população, ou seja, 

oito enfermeiros e oito técnicos de enfermagem, totalizando 16 participantes.  

Os dados foram coletados durante o mês de outubro de 2018, através de dois 

questionários validados, sendo um destinado a enfermeiros e outro a técnicos de 

enfermagem. Cada instrumento apresentava-se dividido em duas partes: uma que 
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contemplava as características sociodemográficas dos participantes e outra com as 

questões pertinentes à temática, de acordo com o conhecimento técnico-científico de cada 

classe profissional (GOMES, 2010).  

Cada questionário estruturava-se em três domínios (Epidemiologia, 

Manifestações Clínicas e Manejo da criança com doença falciforme) com questões de 

dupla escolha entre verdadeiro ou falso. Assim, o questionário voltado para os 

enfermeiros possuía 47 perguntas, enquanto o voltado para os técnicos de enfermagem 

possui 37. Cada questão respondida corretamente soma um ponto no score dos 

instrumentos, o qual indicará o desempenho do conhecimento dos profissionais sobre a 

temática. 

Tabela 1 - Escore dos instrumentos de coleta de dados (GOMES, 2010). 

Desempenho abaixo da média Menor que 31 acertos 

Desempenho acima da média Maior que 31 acertos 

 

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva com ênfase no 

percentual e nas medidas de tendência central (média aritmética e mediana), utilizando, 

para tanto, uma planilha eletrônica do programa Microsoft Office Excel®, versão 2010 

do Windows 8. 

Salienta-se que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob 

protocolo n.º 190/2018, sendo assim, norteada pelas diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos, estabelecidas na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde e na Resolução 564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem 

(BRASIL, 2012; COFEN, 2017). 

 

RESULTADOS  

A análise estatística dos dados permitiu realizar a caracterização 

sociodemográfica dos participantes da pesquisa que encontra-se ilustrada na tabela 2. 

Percebe-se prevalência das mulheres jovens em ambas classes profissionais. Sobre 

pacientes, principalmente crianças, com doença falciforme, a maioria das enfermeiras 

referiu desconhecer algum caso na área de abrangência da UBSF em que trabalham. 
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Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica dos enfermeiros (n = 8) e técnicos de enfermagem (n = 8). 2018. (n = 16). 

 

Variáveis 

Enfermeiros Técnicos de 

Enfermagem 

f % F % 

Faixa etária  

> 40anos 1 12.5 2 25.0 

< 40 anos 7 87.5 6 75.0 

Número de filhos 

Nenhum  3 37.2 3 37.5 

Um  2 25 1 12.5 

Dois 1 12.5 3 37.5 

Três  2 25 1 12.5 

Sexo 

Feminino 8 100 7 87.5 

Masculino 0 0 1 12.5 

Estado civil 

Casada 7 87.5 3 37.2 

Solteira 1 12.5 5 62.5 

Qualificação profissional 

Saúde da família 5 62.5  

Saúde pública 2 25 

Urgência e Emergência 1 12.5 

Enfermagem do trabalho 1 12.5 

Não possui 2 7,5 

Tempo de formação 

< 10 anos 2 25  

10 - 20 anos 5 62.5 

> 20 anos 1 12.5 

Tempo de serviço 

> 5 anos 2 25  

< 5 anos 6 75 

< 10 anos  5 62.5 

> 10 anos 3 37.5 

Há pacientes com Doença Falciforme na UBS 

Sim 2 25  

Não 6 75 

Já ouviu falar na Doença Falciforme? 

Sim  8 100 

Não 0 0 

Conhece alguém com Doença Falciforme? 
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Sim  5 62.5 

Não 3 37.5 

Quem? 

Paciente  3 37.5 

Parente 2 25.0 

Amigos 1 12.5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

As figuras 1 e 2 apresentam o percentual das respostas dos enfermeiros e técnicos 

de enfermagem para os quesitos contidos nos domínios epidemiologia, manifestações 

clínicas e manejo clínico. Entre os enfermeiros, observou-se que a prevalência de acertos 

foi sempre superior em todas as dimensões do inquérito, com destaque para o manejo 

clínico (Figura 1). No caso dos técnicos de enfermagem, as respostas foram mais 

satisfatórias para o domínio da Epidemiologia (Figura 2).  

 

Figura 1 – Distribuição das respostas dos enfermeiros participantes segundo os domínios da Escala de Conhecimento 

sobre Doença Falciforme na infância. Ingá-PB, 2018. (n=8). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Figura 2 – Distribuição das respostas dos técnicos de enfermagem participantes segundo os domínios da Escala de 

Conhecimento sobre Doença Falciforme na infância. Ingá-PB, 2018. (n=8). 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A figura 3 representa o desempenho dos participantes da pesquisa na resolução 

dos questionamentos contidos no instrumento aplicado. Nesta, é possível observar que 

todos os enfermeiros pontuaram acima de 20 acertos, obtendo, assim média = 27; mediana 

= 26, desvio padrão = 4,5. Considerando-se os escores apresentados na tabela 1, é possível 

avaliar que os enfermeiros deste estudo apresentaram um desempenho abaixo da média 

(31 acertos). 

Figura 3 – Desempenho dos profissionais de Enfermagem segundo a Escala de Conhecimento sobre Doença 

Falciforme na infância. Ingá-PB, 2018. (n=16). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Entretanto, quando se observa o traçado da pontuação dos questionários 

respondidos pelos técnicos de enfermagem, evidencia-se que a maioria pontuou acima da 

média do escore apresentado na tabela 1 (19 acertos). Assim os valores de média, mediana 

e desvio padrão corresponderam, respectivamente, a 17,7; 22,0; 11,4. O curioso nestes 

dados é que, apesar da maioria dos participantes terem acertados mais de 19 quesitos, 

dois participantes responderam “não sei” em todas as questões, não pontuando, assim, e 

baixando a média de acertos desse grupo. Este fato foi preponderante para que este grupo 

ficasse abaixo do escore recomendado e, portanto, caracterizado com baixo desempenho. 

A tabela 3 apresenta as questões que obtiveram os maiores e menores índices de acertos 

e erros segundo a categoria profissional. 

 

Tabela 3 – Questões que obtiveram os maiores e menores índices de acertos e erros segundo a categoria profissional. 

Ingá-PB. 2018. (n=16). 

Enfermeiros Técnicos de Enfermagem 

 Q %  Q % 

      

Menor 

índice de 

acerto 

B27  

12.5% 

 

Menor 

índice de 

acerto 

B3  

12.5% 

 

B31 B25 

 B26 

Total  2  Total 3  

 

 

Maior 

índice de 

acerto 

B16  

 

 

100% 

 

 

Maior 

índice de 

acerto 

B1  

 

 

75,0% 

 

B21 B7 

B22 B8 

B33 B10 

B36 B18 

B37 B19 

B38 B20 

B40 B22 

B46 B31 

 B37 

Total  9  Total  10  

 

 

Menor 

índice de 

erro 

B16  

 

 

 

0% 

 

 

Menor 

índice de 

erro 

B1  

 

 

 

0% 

B21 B7 

B22 B8 

B33 B10 

B36 B12 

B37 B14 

B38 B15 

B40 B18 

B44 B19 

B46 B20 

 B22 
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 B31 

 B37 

Total  10   13  

 

Maior 

índice de 

erro 

 

B25 

 

100% 

 

Maior 

índice de 

erro 

 

B23 

 

75,0% 

Total  1  Total  1  
Q = questão do instrumento de coleta de dados; % = percentual. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Dentre as enfermeiras pesquisadas verificou-se que as questões 25, 27, 31 e foram 

as que tiveram os piores desempenhos, quando visto o percentual de erros e acertos. Tais 

questões são contempladas dentro do domínio “manejo clínico” e relacionam-se a 

imunização, dieta e uso profilático de ácido fólico pelas crianças. 

Enquanto que as questões B16, B21, B22, B33, B36, B37, B38, B40, B44 e B46 

foram as que as enfermeiras obtiveram os melhores desempenhos, estando inseridas nos 

domínios “manifestações clínicas" e “manejo clínico”, tendo este último uma 

expressividade maior. Tais questões referem-se aos sinais de alerta, monitoramento 

laboratorial e do quadro clínico, além de cuidados relacionados à educação em saúde para 

os pais sobre a doença.  

Entre os técnicos de enfermagem pesquisados, constatou-se que as questões B3, 

B25 e B26 foram as que os profissionais tiveram os piores desempenhos, quando visto o 

percentual de erros e acertos. Tais questões são contempladas dentro dos domínios 

“epidemiologia” e “manejo clínico”. 

Das 37 questões do instrumento aplicado aos técnicos de enfermagem, estas 

obtiveram um alto desempenho em 13 questões que estão inseridas nos três domínios 

(epidemiologia, manifestações clínicas e manejo clínico). Logo, observa-se que os 

técnicos de enfermagem obtiveram um melhor desempenho (maiores números de 

questões com maior percentual de acertos) se comparado aos enfermeiros pesquisados.   

 

DISCUSSÃO 
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Pela própria singularidade de seu processo teórico-técnico, a enfermagem funda 

o trabalho em equipe como um dos pilares de sua existência, sendo caracterizado por um 

componente essencialmente feminino, uma profissão de mulheres, que no mundo público, 

representava uma extensão do lar, das representações de um feminino dócil, que cuida, 

nutre e educa. Percebemos que o valor atribuído ao feminino é tão forte, que o masculino 

na profissão sofre com os olhares indagadores (TELLES, 2015). 

O perfil sociodemográfico das participantes encontrado neste estudo foi 

semelhante ao encontrado em uma pesquisa (GOMES et al, 2014) realizada em um 

município do sudeste brasileiro, o qual evidenciou que a maioria das enfermeiras que 

atuavam em UBSF eram jovens de até 30 anos, do sexo feminino e com titulação 

acadêmica de especialistas na área em que atuavam. Esse dado não foge à caracterização 

peculiar da enfermagem, composta, quase exclusivamente, por mulheres. 

A Doença Falciforme pode ser detectada nos primeiros dias de vida quando 

realizada a triagem neonatal em tempo hábil. Isto é possível mediante a solicitação do 

teste do pezinho por médicos e enfermeiros nas UBSF. Sabendo que crianças menores de 

cinco anos possuem um maior risco de adquirir infecções e que estas podem desencadear 

crises álgicas relacionadas à falcização das hemácias, é importante que os profissionais 

de enfermagem tenham conhecimento adequado sobre o manejo da doença. Para isso, se 

faz necessário a reorganização, estruturação e qualificação da rede assistencial para a 

correta identificação da doença e de suas complicações (LOIOLA et al, 2017).  

Os profissionais de enfermagem devem dar o primeiro passo para a descoberta do 

diagnóstico precoce da doença falciforme, antecipando os riscos e evitando 

complicações. O conhecimento e a sua transmissão deste pelos profissionais às crianças 

e seus familiares é essencial para a compreensão e enfrentamento da doença, bem como 

prevenção de agravos e múltiplas hospitalizações.   

Evidenciou-se neste estudo que enfermeiros e técnicos apresentaram um 

desempenho abaixo da média proposta pelo instrumento, indicando um déficit no 

conhecimento acerca da doença falciforme. Este dado vai ao encontro dos resultados 

encontrados em uma pesquisa realizada em serviços da Atenção Primária à Saúde de 

Minas Gerais (MG) apontou a fragilidade no conhecimento de profissionais da saúde 
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sobre a doença e correlacionou este fato com as taxas elevadas de óbitos (GOMES et al, 

2014). 

 Em Monte Carlos-MG pesquisa revelou que o conhecimento e a assistência 

prestada pelos profissionais da Atenção Básica sobre a epidemiologia e manejo clínico 

da Doença Falciforme, não atingiu os 75% que seria necessário para o não 

comprometimento dos cuidados para com esses pacientes (SOUZA; SILVA, 2017) 

Evidenciou-se que as fragilidades no conhecimento das enfermeiras estão relacionada a 

imunização, dieta e uso profilático de ácido fólico pelas crianças com DF.  

As crianças com DF apresentam risco de contrair infecções 400 vezes maiores em 

relação à população infantil em geral. Destarte, devem receber todas as vacinas 

recomendadas no calendário de vacinação, em especial a vacina contra o pneumococo, 

meningococo e influenza, responsáveis por grande parte das infecções graves em crianças 

menores de cinco anos (BRASIL, 2015; BRAGA, 2007). 

Existem dois tipos de vacinas contra pneumococo disponíveis no Brasil a Vacina 

7-valente conjugada (Pnc7) e Vacina 23-valente (Pn23), ambas disponibilizadas 

gratuitamente nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais – CRIEs 

(FRAUCHES et al, 2010). 

Deve-se ressaltar a importância de uma dieta equilibrada, baseada em todos os 

grupos de alimentos da pirâmide alimentar: alimentos energéticos, ricos em carboidratos 

(de preferência integrais); alimentos reguladores, que possuem vitaminas e minerais; e 

alimentos construtores, como os ricos em proteínas, sendo importante ingerir bastante 

quantidade de líquidos. Uma vez que as necessidades aumentam, o ácido fólico deverá 

ser prescrito, pois o mesmo age na construção das células do sangue. A criança com a DF 

tem uma destruição celular aumentada, apresentando uma demanda de ácido fólico maior, 

sobretudo no período de crescimento (BRAGA, 2007). 

Os sinais de alerta, monitoramento laboratorial e do quadro clínico, além de 

cuidados relacionados à educação em saúde para os pais sobre a doença foram destacados 

como um desafio enfrentado pelos profissionais, uma vez que a DF pode se manifestar 

de diferentes formas em cada crianças. Contudo, são sinais de alerta que a equipe de 

enfermagem deve perceber e orientar aos pais: Crises álgicas, Icterícia, Síndrome mão-
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pé, Infecções, Úlcera de Perna e Sequestro do Sangue no Baço. As crises de dor são os 

sintomas mais frequentes e geralmente está relacionada com obstrução vascular e hipóxia 

tecidual (BRASIL, 2015). 

O monitoramento laboratorial é realizado antes de iniciar o tratamento com: 

Hemograma com contagem de plaquetas, Contagem de reticulócito, Eletroforese de Hb 

com dosagem de Hb fetal, Sorologias: hepatite B e C e HIV,  Determinação do tempo de 

protrombina (TP), dosagem de transaminases (AST, ALT), fosfatase alcalina, gama-GT, 

Determinação do clearance de creatinina, Dosagem de ureia, creatinina, sódio, potássio e 

ácido úrico, Dosagem de bilirrubina, Dosagem de desidrogenase láctica, Dosagem de 

ferritina. Teste de gravidez em mulheres (ß-HCG sérico), sendo necessário ser repetido 

se houver riscos em caso de gravidez são constantes as orientações para o uso de métodos 

contraceptivos durante todo o tratamento (CANÇADO et al, 2009). 

Visto que os enfermeiros apresentam um melhor conhecimento autorreferido nas 

questões relacionadas ao manejo clínico das crianças com doença falciforme, quando 

comparados aos outros domínios do instrumento. Contudo, ainda existem dúvidas acerca 

dos cuidados, que precisam ser esclarecidos para garantir a qualidade da assistência 

prestada. 

A criança que apresenta uma doença falciforme necessita de uma assistência 

prestada por uma equipe multiprofissional qualificada, para que se consiga atingir uma 

melhora na qualidade de vida e também influenciar positivamente o curso da doença, 

sendo de fundamental importância o acompanhamento e tratamento clínico (SILVEIRA, 

2014). Contudo, um dos desafios que foi percebido neste estudo é a carência de uma 

educação permanente sobre a doença de forma contínua, de modo que os profissionais 

sempre estejam atentos aos sinais e sintomas, bem como de orientar o manejo adequado 

das crises álgicas.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo, no quesito dos técnicos de enfermagem, foi apresentado um 

questionário sobre o conhecimento da doença falciforme, demonstrando três domínios: 

Epidemiológico, Manifestações Clínicas e Manejo da Doença, havendo 37 perguntas, 
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sendo importante ressaltar que, no total foram oito técnicos de enfermagem, que ficaram 

abaixo da média, pelo fato de duas técnicas responderem uma das questões como “não 

sei”, isso somado a média levou ao fato do baixo conhecimento do mesmo sobre a doença. 

Nas perguntas realizadas aos enfermeiros, encontraram-se três que obtiveram um 

número de acertos igual ou maior que média, e cinco se mostraram abaixo da média de 

conhecimento. 

Os resultados apresentados interferem nas práticas de saúde e na assistência de 

enfermagem pelo fato de muitos profissionais terem dúvida, ou não saberem responder 

sobre a doença falciforme. Sendo assim, o surgimento das dúvidas é um gatilho para 

começarem a ter um conhecimento aprofundado do assunto e assim saber como ajudar 

em uma qualidade de vida adequada à criança e à família.  

Nesse estudo, foram vistas algumas limitações, tais como: A dificuldade de 

encontrar as enfermeiras na atenção básica, pois as mesmas se encontravam de férias, 

como também os técnicos de enfermagem estavam resistentes em responder os 

questionários.  
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CAPÍTULO VII 

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO     EM USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA  

Ana Karolyna da Silva Sena24; Viviane Cordeiro de Queiroz25; 

Viviane Michele da Silva26; Jackson Soares Ferreira27; 

Maria de Lourdes Vieira Lins28. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-07 

 

RESUMO: 

O acidente vascular encefálico é uma síndrome neurológica grave prevalente em adultos 

e idosos, que pode causar sequelas irreversíveis se não tratada em tempo hábil é uma das 

principais causas de mortalidade no mundo. Objetivou-se analisar a produção científica 

acerca dos fatores de risco associados ao AVE em usuários da atenção básica. Trata-se 

de revisão integrativa com seis etapas subsequentes, norteada pela questão Quais os 

fatores de risco relacionados ao AVE em usuários da atenção básica?. Os critérios de 

inclusão utilizados para seleção das publicações foram: estudos publicados no período de 

2017 a 2019, descritores Acidente Vascular Encefálico; Fatores de Risco; Enfermagem; 

Unidade Básica de Saúde no idioma português e artigos disponibilizados na íntegra. Após 

a seleção e leitura criteriosa de cada um dos artigos, apenas seis corresponderam à questão 

norteadora e atenderam aos critérios da pesquisa. Os resultados foram apresentados em 

quadros e a análise e síntese dos dados extraídos das publicações foram realizadas de 

forma descritiva e discutidas de acordo com as publicações pertinentes. Após análise das 

publicações surgiram duas categorias, dentre elas: 1) Fatores de Riscos Relacionados ao 

AVE e 2) A Enfermagem na Reabilitação dos Usuários com AVE. Neste estudo espera-

se contribuir para a melhoria dos cuidados de enfermagem no atendimento das pessoas 

acometidas com Acidente Vascular Encefálico, desde o acometimento, sequelas, 

recuperação e reabilitação, até aos cuidados domiciliares. 

PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Encefálico. Fatores de Risco. Enfermagem. 

Unidade Básica de Saúde. 
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RISK FACTORS ASSOCIATED WITH BRAIN VASCULAR ACCIDENT IN 

BASIC CARE USERS: AN INTEGRATIVE REVIEW 

 

ABSTRACT: 

Stroke is a severe neurological syndrome prevalent in adults and the elderly, which can 

cause irreversible sequelae if not treated in a timely manner is a major cause of mortality 

worldwide. The objective was to analyze the scientific production about the risk factors 

associated with CVA in primary care users. It is an integrative review with six subsequent 

steps, guided by the question What are the risk factors related to stroke in primary care 

users?. The inclusion criteria used for the selection of publications were: studies 

published from 2017 to 2019, descriptors Stroke; Risk factors; Nursing; Basic Health 

Unit in Portuguese and articles made available in full. After the selection and careful 

reading of each of the articles, only six corresponded to the guiding question and met the 

research criteria. The results were presented in tables and the analysis and synthesis of 

the data extracted from the publications were carried out in a descriptive manner and 

discussed according to the relevant publications. After analyzing the publications, two 

categories emerged, among them: 1) Risk Factors Related to the Stroke and 2) Nursing 

in the Rehabilitation of Users with Stroke. In this study, it is expected to contribute to the 

improvement of nursing care in the care of people affected with stroke, from involvement, 

sequelae, recovery and rehabilitation, to home care. 

KEYWORDS: Stroke. Risk factors. Nursing. Basic health Unit. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nos países emergentes a incidência das doenças crônicas não transmissíveis vem 

apresentando um elevado crescimento quando comparado com os países desenvolvidos, 

onde na atualidade, cerca de dois terços dos Acidentes Vascular Encefálico (AVE) 

ocorrem nesses países. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a principal causa para 

o risco do desenvolvimento dessa patologia (SOUSA et al., 2019). 

O AVE é definido como uma mudança dos níveis neurológicos, ocasionando uma 

interrupção súbita do fluxo sanguíneo. Pode ser isquêmico quando há uma obstrução da 

artéria e hemorrágico quando há uma ruptura dos vasos. Esta doença acomete mais os 

idosos, na qual 90% dos acometidos desenvolvem algumas sequelas sendo ela motora ou 

psicológica, impossibilitando assim o paciente de continuar suas atividades diárias 

(SILVA et al., 2019). 

Assim, provoca danos e comprometimentos que dependem do local e da extensão 

da lesão, a complicação do AVE pode provocar sequelas em partes sensitivas, motoras e 
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cognitivas, resultando em déficits na capacidade funcional, na independência e também 

na qualidade de vida dos indivíduos afetados (ALVES; NASCIMENTO; FRANCISCO, 

2019). 

Dados epidemiológicos mostram que o AVE é o principal causador de 

incapacidade física e mental no mundo. Os indivíduos mais acometidos são idosos na 

faixa etária de 70 a 80 anos, porém, muitas pessoas estão com predisposição precoce a 

este evento pelo fato de não estarem atentos aos fatores de risco, como sedentarismo, 

tabagismo, alcoolismo, obesidade, dentre outros. Apesar disso, sujeitos que possuem 

distúrbios de coagulação, doenças inflamatórias, imunológicas e hipertensão estão 

também propícios a adquirirem essa doença independente da faixa etária (SILVA et al., 

2019). 

As doenças cerebrovasculares estão no segundo lugar no topo de doenças que 

mais afetam vítimas com óbitos no mundo, perdendo a posição somente para as doenças 

cardiovasculares. As pesquisas indicam que esta posição tende a se manter até o ano de 

2030 (BRASIL, 2013). 

No Brasil são registradas cerca de 70 mil mortes anualmente por consequência do 

AVE ocasionando um impacto econômico e social, visto que muitos indivíduos 

permanecem dependentes de algum tipo de ajuda por pequeno tempo ou mesmo por toda 

a vida após a lesão (ALVES; NASCIMENTO; FRANCISCO, 2019). 

A Linha do Cuidado do AVE, instituída pela Portaria MS/GM nº 665, de 12 de 

abril de 2012, e parte integrante da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, sugere 

uma redefinição de estratégias que deem conta das necessidades específicas do cuidado 

ao AVE diante do cenário epidemiológico exposto, bem como de um contexto 

sociodemográfico considerável, a exemplo do aumento da expectativa de vida e assim 

sendo o envelhecimento da população, aumentando os fatores de risco e dimensionando 

mais ainda o seu desafio no SUS (BRASIL, 2013). 

Os cuidados primários dos pacientes são dados pela Estratégia Saúde da Família 

(ESF), esta, que tem por função acompanhar as pessoas que foram acometidas por alguma 

doença, como também atuar na prevenção e controle de outros problemas. No caso de 

pacientes acometidos por AVE o principal papel dessas Unidades é o acompanhamento 
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especializado com a atenção devida, prevenindo crises epiléticas posteriores, bem como, 

promover uma melhor qualidade de vida. Tendo em vista que após serem acometidos por 

essa doença os pacientes adquirem algumas sequelas, como a perda do movimento de 

algum membro, espasticidade, perda da audição, ptose palpebral, dificuldade na fala, 

dentre outros (SILVA et al., 2019). 

Esta pesquisa justifica-se devido uma crescente evolução na população em relação 

às doenças cerebrovasculares, sendo uma das mais propensas o AVE e que, devido à 

idade e aos fatores de risco para lesões cardiovasculares e cerebrovasculares, elevam um 

risco para a morbimortalidade. Por este motivo é importante a elaboração da pesquisa 

para mostrar qual o perfil social desses usuários com objetivo de contribuir com a 

diminuição da incidência do desenvolvimento da doença, evitando agravos. Nesse 

contexto, este estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: Quais os fatores de 

risco relacionados ao AVE em usuários da atenção básica? Para tanto, objetivou-se 

analisar a produção científica acerca dos fatores de risco associados ao AVE em usuários 

da atenção básica. 

 

METODOLOGIA 

Para conseguir realizar a análise e discussões acerca da temática, o estudo se 

propôs a desenvolver uma pesquisa através do método de revisão integrativa. A revisão 

integrativa da literatura é um método que objetiva sintetizar resultados obtidos acerca de 

uma determinada temática ou questão de forma sistemática e abrangente (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2010). 

Para composição deste estudo foram utilizadas as seis etapas da revisão integrativa 

que são descritas abaixo, segundo Souza; Silva e Carvalho (2010). 

1ª Fase: Elaboração da pergunta norteadora, considerada a fase mais importante 

do processo, devendo ser elaborada de forma clara e específica, pois ela que irá 

determinar como os estudos e as pesquisas deverão ser realizados; 

2ª Fase: Pesquisa e amostragem na literatura, em que se deve realizar uma 

pesquisa ampla e diversificada em base de dados; 
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3ª Fase: Coleta de dados, extração de artigos selecionados e seguros, com mínimo 

de erros na transcrição e garantia na checagem das informações, que irão como registro; 

4ª Fase: Avaliação crítica dos estudos incluídos, está por sua vez procura atribuir 

uma abordagem organizada para avaliar o rigor e as características de cada estudo; 

5ª Fase: Discussão dos resultados, fase na qual se compara os dados identificados 

na análise dos artigos ao referencial teórico, possibilitando a identificação de algumas 

lacunas do conhecimento influenciando assim para estudos futuros; 

6ª Fase: Apresentação da revisão integrativa, na qual se deve ter uma apresentação 

objetiva e completa a fim de permitir ao leitor examinar criticamente os resultados. 

A busca e a seleção foram realizadas por meio da utilização do descritor oficial, 

em português, disponibilizados pela interface da plataforma Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS): Acidente Vascular Encefálico; Fatores de Risco; Enfermagem; Unidade 

Básica de Saúde. 

O levantamento dos artigos científicos ocorreu por meio da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) devido à integração das bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), BDEMF, bem como pela biblioteca Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), durante o primeiro semestre de 2020. 

Os critérios de inclusão utilizados para seleção das publicações foram: estudos 

publicados no período de 2017 a 2019, que estivessem no idioma português e artigos 

disponibilizados na íntegra. 

Para possibilitar a análise das publicações que integraram a análise, foi utilizado 

um instrumento elaborado pela autora contendo: título, ano, autores, delineamento, tipos 

de estudo e principais resultados (QUADRO 1). 

Após a seleção das publicações iniciou-se um processo de leitura fluente e 

organização. Depois da seleção e leitura criteriosa foram identificadas 448 publicações. 

Ficando assim 41 artigos. De cada um dos artigos, apenas 06 corresponderam à questão 

norteadora e atenderam aos critérios da pesquisa. 

Através do fichamento houve a facilitação da identificação dos núcleos abordados 

em cada publicação e assim deu-se início a fase de exploração do material, e sua análise. 
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Os resultados foram apresentados em quadros, a análise e síntese dos dados extraídos das 

publicações foram realizadas de forma descritiva e discutidas de acordo com as 

publicações pertinentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na presente revisão integrativa da literatura analisou-se seis artigos que atenderam 

aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. A seguir será apresentado um 

panorama geral dos artigos avaliados, antes de proceder à apresentação das categorias 

temáticas. 

 

Quadro 1 – Características dos estudos incluídos na amostra da revisão integrativa, publicado entre 2017-

2019. João Pessoa, Paraíba, 2020. (N= 6). 

N Títu
lo 

A
no 

Autor
es 

Revista Tipo de 
estudo 

Principais Resultados 

01 Acidente 

Vascular 

Cerebral e 

diferentes 

limitações: 

Uma análise 

interdiscipli- 

nar 

2019 Schmi
dt, 
M.H 

et al 

Arq. 

Ciência 

saúde 

UNIPAR 

Observaci-

onal 

transversal 

Verificou-se que o AVC 

acontece de modo igual em 

ambos os sexos, em 

prevalência de 39,8% dos 

casos na faixa etária de 

adultos jovens (30 a 59 

anos), 69,8% das pessoas 

afetadas possuem baixo 

grau de escolaridade, e há 

proporção elevada na cor 

branca (48,2%) e parda 

(41,1%). O acesso ao 

processo de reabilitação 

demonstra-se insatisfatório, 

apenas 0,27% das pessoas 

realizaram fisioterapia para 

o AVC e 0,12% realizaram 

algum tipo de tratamento 

para reabilitação, 

prejudicando o quadro 

funcional do usuário. 

Destaca-se que os dados 

afirmaram com estudos 
realizados, mas, contrapõem 
no quesito de raça. 
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02 

 

Perfil Social 

e Funcional 

dos Usuários 

da Estratégia 

Saúde da 

Família com 

Acidente 

Vascular 

Encefálico 

 
2017 

 
Medei-
ros, 

C.S.P 

et al 

 

Rev. Bras. 

Cienc. 
Saúde 

 
Transversal 

 

Mostra que a idade média 

dos indivíduos foi 

68,94±14,01 anos, onde 

56,41% eram mulheres, 

58,97% casados, 58,97% 

pardos, 46,15% analfabetos, 

41,03% agricultores, 

71,79% aposentados e 

84,62% residentes em casa 

própria. O hemisfério 

cerebral esquerdo (56,41%) 

e o tipo isquêmico (61,54%) 

mostraram ser mais 

predominantes nesta 

população. O tempo de 

lesão após o AVE foi de 

6,7±6,9 anos, onde 66,67% 

apresentaram um único 

evento. 97,40% dos 

avaliados são fatores de 

risco relativos. A 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) (74,35%) 

foi o de maior destaque. No 

MEEM observou-se 

82,05% da amostra com 

grave comprometimento 

cognitivo, 48,72% com 

pontuação da MIF 

indicando maior 

independência funcional, 

grave comprometimento 

motora FM (46,88%) e 

equilíbrio pobre com 

significativo risco para 

quedas na 
pontuação da EEB (43,59%) 
e TUG (36%). 

03 Efeito do 

atendimento 

em grupo na 

qualidade de 

vida e 

capacidade 

funcional de 

pacientes após 

AVC 

2018 Nasci-

mento, 

H.S; 

Ribeiro

, 

N. M. S 

Rev. 

Pesqui. 

Fisioter 

Análise 

retrospecti-

va de 

prontuário 

Durante a análise, 27 

prontuários corresponderam 

aos critérios estabelecidos. 

No que diz aos resultados 

referentes à capacidade 

funcional dos indivíduos, 

foi possível notar diferenças 

importantes nos itens de: 

Alimentação; higiene 

pessoal; banho; vestir-se, 

além do score total do Índice 

de Barthel Modificado. 

Observou-se também 

melhora significativa em 

aspectos relacionados à 
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qualidade de vida nos 

seguintes itens: Energia; 

linguagem; mobilidade; 

memória/concentração, 

além do score total da escala 

de avaliação EQVE-AVE. 
04 Adesão 

terapêutica e 

qualidade de 

vida de 

hipertensos 

assistidos na 

atenção 

primária 

de saúde 

2019 Gouveia 
N. 

J.R et al 

Nursing Descritivo, 

transversal, 

quantitativo 

Abordaram-se 140 

hipertensos, grande parte da 

amostra apresentou 

sobrepeso e escore de 

qualidade de vida 12,18. A 

principal queixa foi cefaleia, 

com 27,7, no qual a maioria 

está com baixo score de 

adesão (17,8). Com relação   

aos fatores   de risco 

modificáveis, a maior parte 

da amostra é sedentária, 

com score de adesão baixo 

de 45,5. Quanto às doenças, 

o diabetes mellitus é mais 

comum, com score baixo de 

22,3. 

05 Risco 

cardiovascular 

em usuários 

hipertensos da 

atenção 

primária à 

saúde 

2018 Santos, 

L.B et 

al 

Revi. 

Enferm. 

UFPE 

online 

Quantitativo 

e transversal 

Houve predomínio do sexo 

feminino (67,8%), idosos (> 

60 anos) (66,1%), em uso 

contínuo de diuréticos 

(65,2%). Ao estratificar os 

usuários da APS de acordo 

com o risco para doenças 

cardiovasculares, observou-

se que a maioria apresentou 

risco elevado    (59,1%), 

risco médio     (26,1%)     e 

baixo risco (14,8%). São 

relativos ao maior risco de 

eventos cardiovasculares os 

hipertensos com diabetes 

mellitus (DM) (p = 0,000), 

infarto agudo do miocárdio 

(IAM) (p = 0,000), 

insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) (p = 

0,000) e aqueles em uso 
de diuréticos (p = 0,001). 
 

06 Intervenção 

de 

enfermagem 

ao paciente 

com acidente 

cerebrovascu

lar em 

reabilitação 

2018 Caval-
cante, 

T. F et al 

Revi. 

Enferm. 

UFPE 

online 

Revisão 

integrativa 

com 

abordagem 

qualitativa 

Foram selecionadas 29 

publicações e dentre as 

intervenções de 

Enfermagem assistenciais, 

destacou-se a reabilitação 

motora e funcional. Nas  

intervenções      

educacionais,  observou-se a 



 

130 
 

educação do paciente sobre 

a doença. Dentre as 

intervenções gerenciais, 

sobressaíram as    

relacionadas à coordenação 

do cuidado. Foram 

encontradas intervenções de 

Enfermagem direcionadas 

aos cuidadores. 

Fontes: Scielo, Lilacs, Ibecs, Medline e PubMed, 2020. 

 

CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Nesta seção, será sintetizada e discutida a produção científica sobre os fatores de 

risco relacionados ao acidente vascular encefálico. Para facilitar essa apresentação os 

estudos da amostra foram dispostos em duas categorias temáticas: (1) Fatores de riscos 

relacionados ao AVE; (2) A enfermagem na reabilitação dos usuários com AVE. 

 

FATORES DE RISCOS RELACIONADO AO AVE  

Após análise das publicações foi possível notar que no Brasil, o AVE ainda é uma 

das principais causas de morte, onde a mudança no estilo e expectativa de vida associadas 

com o aumento dos fatores de riscos podem servir como justificativa para a grande 

incidência dessa patologia (Medeiros et al., 2017). 

Para Santos et al (2018) as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se 

apresentam como o maior problema global de saúde e estão associadas principalmente 

aos maus hábitos, como o tabagismo, a alimentação desequilibrada, o sedentarismo e o 

sobrepeso. 

Existem diversos fatores potenciais para a ocorrência do AVE. Os fatores de riscos 

não modificáveis como a idade avançada, o sexo, o histórico familiar, e os fatores de 

riscos modificáveis que incluem a hipertensão arterial sistêmica, sendo uma das 

principais causas, o sedentarismo, tabagismo, diabetes mellitus e dentre outras 

comorbidades (SCHIMIDT et al.,2019). 

Nascimento e Ribeiro (2018) dizem que, precisam ser analisados com atenção, a 

qualidade de vida, onde a capacidade funcional é definida como a habilidade mental e 
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física do indivíduo em realizar seu autocuidado preservando sua independência e 

autonomia para a realização das atividades do cotidiano. 

Corroborando com tais fatos, Lima et al (2016) relata em seus estudos que os 

estilo de vida adotado pelos indivíduos pode trazer sim benefícios ou riscos para sua 

saúde, onde optar pela adoção de práticas saudáveis parece estar relacionado a diversos 

fatores como a percepção do indivíduo em relação a sua posição na vida, contexto cultural 

e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. 

Uma pesquisa feita por Gouveia et al (2019), com usuários hipertensos de uma 

Unidade Básica de Saúde, observou-se que o índice de sobrepeso é alto, ou seja, com 

relação aos fatores de risco modificáveis, a maioria possui uma vida sedentária. 

O conhecimento e percepção dos fatores de risco são medidas essenciais para se 

obter um maior controle da doença e melhor adesão a medidas preventivas (Medeiros et 

al., 2017). 

Segundo o autor supracitado, o Programa Saúde da Família foi implantado no 

Brasil, como uma importante estratégia de reorientação do modelo assistencial a partir da 

atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde e 

assistência voltada para a comunidade. Portanto, a Estratégia Saúde da Família visa à 

reorganização da atenção básica favorecendo a reorientação do processo de trabalho, 

ampliando a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, 

no qual devem ser priorizadas estratégias de prevenção, promoção e proteção da saúde, 

identificação precoce e o tratamento das doenças, onde o AVE deve ser pauta das ações 

haja vista as suas limitações e impacto social além do crescente número de fatores de 

risco para doença adscritos na população nas atividades de vida diárias, no que para 

Medeiros et al (2017) não foi diferente em seus relatos, pois a funcionalidade e 

motricidade ficam completamente afetadas e as incapacidades e sequelas geradas causam 

limitações funcionais e grande dependência. 

Com os resultados da pesquisa de Silva et al (2016) apontou a necessidade de 

sensibilizar a população para uma adequada compreensão dos sinais e sintomas 

associados ao AVE de uma forma que possa cumprir a prevenção desse agravo. Além 



 

132 
 

disso, observou-se a necessidade da educação popular para o reconhecimento precoce dos 

sinais e sintomas dessa patologia e a busca imediata de cuidados à saúde, pois, o 

conhecimento inadequado tem prejudicado o prévio acesso aos cuidados disponíveis 

Segundo Cavalcante et al (2018) as ações das equipes de enfermagem diante de 

um paciente em reabilitação, estão direcionadas para o favorecimento da melhoria e a 

adaptação às limitações impostas pela deficiência e para o atendimento às necessidades 

de cada paciente e família, dentre as quais se destacam as funcionais, motoras, 

psicossociais e espirituais. A todo o momento, a equipe de saúde busca a independência 

do paciente em relação aos limites físicos, cognitivos e comportamentais impostos pelas 

incapacidades decorrentes do AVE. 

A importância de serem concedidos estímulos adequados e realizar atividades 

funcionais faz do processo de reabilitação essencial para aperfeiçoar o potencial plástico 

do Sistema Nervoso, ofertando um melhor prognóstico para o desenvolvimento físico e 

cognitivo (SILVA et al., 2016). 

A reabilitação motora e funcional envolve ações diversas como a orientação sobre 

a realização de atividades e treinamento de fala para melhorar a comunicação, 

ensinamentos de exercícios de equilíbrio, marcha e força que, além de melhorarem a 

mobilidade do paciente, ainda diminui a incidência de quedas. Portanto, a reabilitação 

motora é realizada no sentido de conseguir o nível máximo de mobilidade e alinhamento 

articular normalizado do paciente e, consequentemente, sua independência 

(CAVALCANTE et al 2018). 

Com base nos estudos de Schimidt et al (2019) alguns pacientes, a reabilitação 

constituirá um processo constante de aquisição, manutenção e aperfeiçoamento de 

capacidades e poderá envolver a participação de diferentes profissionais 

 

A ENFERMAGEM NA REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS COM AVE 

O AVE ocorre quando o fluxo sanguíneo dos vasos locais é interrompido por um 

coágulo ou trombo, pela pressão de perfusão cerebral insuficiente ou pela ruptura da 
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parede de um vaso sanguíneo, podendo ser Isquêmico ou Hemorrágico (ALVES; 

SANTANA; AOYAMA, 2020). 

É uma das principais causas de internações e mortalidade, tornando um grande 

problema de saúde pública (SCHIMIDIT et al., 2019). Diante da quantidade elevada de 

condições crônicas de saúde, é considerada uma doença incapacitante, podendo causar 

alterações na função motora, linguagem, marcha, humor, percepção, cognição e 

realização de atividades de vida diária (NASCIMENTO; RIBEIRO, 2018). 

As sequelas do AVE provoca algumas alterações pessoais e sociais na vida dos 

indivíduos na qual geram restrições e alterações associadas a limitações (médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, 

nutricionistas e assistente social) atuando de forma interdisciplinar, com intervenção na 

comunidade durante meses ou anos após o AVE. 

Dessa forma, segundo o autor supracitado, a atenção primária em saúde tem um 

papel fundamental como referência a estes usuários, fornecendo os encaminhamentos 

necessários para promover a reabilitação eficiente e no menor tempo possível. 

Com isso, para Cavalcante et al (2018) o enfermeiro desempenha um papel muito 

importante na educação dos usuários sobre a doença e suas implicações, orientando sobre 

aspectos da patologia, o tratamento e a sintomatologia de um AVE, como forma de 

prevenção de complicações severas. 

 

CONCLUSÃO 

O objetivo deste estudo foi sintetizar a contribuição de estudos científicos sobre o 

perfil social dos usuários com AVE. As publicações desta revisão integrativa estão 

direcionadas a duas grandes temáticas: fatores de riscos relacionados ao AVE e a 

enfermidade na reabilitação dos usuários com AVE. 

A alimentação do estudo recai sobre o quantitativo de trabalhos indexados na rede 

de base de dados nacional. Acredita-se que os descritores não estejam condizentes com 

as publicações, causando redução do total de manuscritos que porventura estiveram nas 

bases, mas não foram captados pela rede. 
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É importante conhecer o perfil dos usuários que são acometidos pelo AVE, para 

melhor compreensão sobre suas causas e para guiar as políticas públicas de prevenção. 

Conhecer as principais sequelas é fundamental para auxiliar na orientação sobre os 

tratamentos, permitindo aos indivíduos afetados uma melhor qualidade de vida e uma 

rápida recuperação. 

Considerando-se a importância da hipertensão arterial e o diabetes como causa 

principal para essa patologia, o acompanhamento realizado pelas equipes de saúde da 

família a esses usuários, torna-se essencial o trabalho com a promoção da saúde, na 

tentativa de reduzir as incidências de doenças crônicas e incapacitantes e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas acometidas destes agravos, assim como a situação 

socioeconômica, que também desempenha um papel determinante na saúde dos 

indivíduos e populações, sendo a renda familiar baixa associada às condições de vida 

inadequadas e pouco acesso às informações e, consequentemente, as elevadas taxas de 

mortalidade por problemas cardiovasculares. 

O AVE é um grande problema de saúde pública, por isso é de extrema importância 

que exista campanhas que promovam um estilo de vida saudável, com eficácia na 

prevenção, prestando uma assistência organizada para minimizar as complicações dessa 

patologia. 

Por isso, é preciso estabelecer melhorias ou modificações nas estratégias de 

política de saúde em relação ao AVE, como a realização de campanhas educativas nas 

escolas, unidades básicas de saúde, hospitais, visando a conscientização e melhoria da 

qualidade de vida, com foco principalmente nas populações de baixa renda, aumentando 

assim a prevenção dessa patologia e consequentemente do AVE. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a melhoria dos cuidados de 

enfermagem no atendimento das pessoas acometidas com Acidente Vascular Encefálico, 

desde o acometimento, sequelas, recuperação e reabilitação, até aos cuidados 

domiciliares. 
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CAPÍTULO VIII 

GÊNERO LEISHMANIA, VETORES NATURAIS E ASPECTOS CLÍNICOS 

INERENTES: UMA BREVE REVISÃO 

José Ednésio da Cruz Freire29; Lara Lys Santos Rocha30; 

José Gerardo Carneiro31; Antônio Juscelino Sudário Sousa32. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-08 

 

RESUMO: 

As leishmanioses consistem em um grupo de doenças negligenciadas, sendo uma das 

doenças parasitárias mais importantes no mundo, com prevalência de 12 milhões de 

infectados, distribuídos em 98 países. A doença é causada por um parasita intracelular 

obrigatório, denominado Leishmania spp., cuja transmissão ocorre através de insetos 

hematófagos dos gêneros Phlebotomus e Lutzomyia. O processo de infecção de 

leishâmania envolve mecanismos de escape do parasita para sobreviver no intestino do 

inseto dando continuidade ao seu ciclo. No processo de alimentação do vetor, os parasitas 

são ingeridos juntamente com o sangue, formando o bolo alimentar, no qual se encontram 

envolvidos por uma barreira físicoquímica composta majoritariamente por quitina e 

glicoproteínas. Durante o processo de digestão do inseto, as leishmânias precisam escapar 

do bolo alimentar, quebrando a barreira peritrófica para não serem excretados, utilizando 

para isso uma proteína denominada quitinase cuja sua função primordial é clivar quitinas. 

Existem poucos estudos relacionados às quitinases de leishmânia e o processo de 

purificação e caracterização requer métodos sofisticados e tempo. Desse modo, o 

principal objetivo deste trabalho é harmonizar informações de maneira fácil e rápida sobre 

a biologia de Leishmania spp., de seus vetores naturais, bem como aspectos clínicos 

inerentes as Leishmania spp. 

PALAVRAS-CHAVE: Leishmania. Flebotomíneo. Doenças negligenciadas. 

 

 

LEISHMANIA GENDER, NATURAL VECTORS AND INHERENT CLINICAL 

ASPECTS: A BRIEF REVIEW 

 

 

ABSTRACT: 

Leishmaniasis consists of a group of neglected diseases, being one of the most important 

parasitic diseases in the world, with a prevalence of 12 million infected, distributed in 98 

countries. The disease is caused by a mandatory intracellular parasite, called Leishmania 

spp. whose transmission occurs through hematophagous insects of the genera 

Phlebotomus and Lutzomyia. The leishmania infection process involves escape 

 
29 Lattes: http://lattes.cnpq.br/2872960672942349. E-mail:  jednesio@gmail.com 
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http://lattes.cnpq.br/5964767469589227


 

140 
 

mechanisms from the parasite to survive in the insect's intestine and continue its cycle. In 

the process of feeding the vector, the parasites are ingested together with the blood, 

forming the food bolus, in which it is surrounded by a physical-chemical barrier 

composed mainly of chitin and glycoproteins. During the process of digestion of the 

insect, Leishmanias need to escape from the bolus, breaking the peritrophic barrier so as 

not to be excreted, using a protein called chitinase, whose primary function is to cleave 

chitins. There are few studies related to Leishmania chitinases and the purification and 

characterization process requires sophisticated methods and time. Thus, the main 

objective of this work is to harmonize information in an easy and fast way about the 

biology of Leishmania spp., Its natural vectors, as well as clinical aspects inherent to 

Leishmania spp. 

KEYWORDS: Leishmania. Phlebotomine. Neglected diseases. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As leishmanioses consistem em um grupo de doenças negligenciadas, sendo uma 

das doenças parasitárias mais importantes no mundo, com prevalência de 12 milhões de 

infectados, distribuídos em 98 países (WHO, 2010). A doença é causada por um parasita 

intracelular obrigatório, pertencente ao gênero Leishmania, a qual é dividida em dois 

grupos: leishmaniose visceral (LV) e leishmaniose tegumentar americana (LTA), sendo 

esta última, um grave problema de saúde pública difundido em quatro continentes: 

América, África, Ásia e Europa (REY, et al., 2010). 

De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, em 2010, estimou-

se que 90% dos casos de leishmaniose visceral ocorreram em seis países: Bangladesh, 

Brasil, Etiópia, Índia, Sudão do Sul e Sudão. Para a LTA, a incidência de 70% dos casos 

concentrou-se em países subdesenvolvidos como Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, 

Costa Rica, Etiópia, Irã, Peru e Sudão (WHO, 2010). 

Na história natural da doença, os insetos vetores dos gêneros Phlebotomus (Velho 

Mundo) e Lutzomyia (Novo mundo) são responsáveis por transmitir o protozoário no 

momento da alimentação (DESJEUX, 1996). No ciclo da doença, a fêmea se alimenta de 

sangue para nutrir os ovos e nesse momento ingere macrófagos contendo Leishmania sp., 

na forma amastigotas (HANDMAN, BULLEN, 2002). O sangue ingerido é armazenado 

no interior do intestino médio abdominal do inseto, onde há a matriz peritrófica (MP) 

composta majoritariamente por quitina e glicoproteínas cuja função é revestir o bolo 

alimentar (HEGEDUS et al. 2009). 
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Juntamente com o sangue, os parasitas são armazenados dentro da MP, se 

multiplicando e diferenciando nas primeiras 48 horas do processo de digestão, no entanto, 

para não ser excretado posteriormente ao final do processo, o parasita precisa escapar do 

bolo alimentar, possibilitando a continuidade do seu ciclo (PIMENTA et al., 1997). Esse 

processo de digestão no intestino do inseto é complexo e estudos na literatura abordam 

que este processo não foi totalmente compreendido, em especial as interações entre a 

quitinase oriunda do parasita com a quitina presente na MP do inseto vetor, necessitando 

de mais estudos, visto que este pode ser um ponto crucial na continuidade do ciclo de 

infecção da Leishmania. 

 

REVISÃO TEÓRICA 

ASPECTOS GERAIS DAS LEISHMANIOSES 

As leishmanioses são causadas pelo protozoário do gênero Leishmania, que possui 

mais de 30 espécies catalogadas (20 de importância clínica), sendo considerada uma 

zoonose por causar doenças no homem e em outros animais (ASHFORD, 2000; SHAW, 

2002; DESJEUX, 2004). A Organização Mundial de Saúde estima que as leishmanioses 

ocupam o segundo lugar em mortalidade e o quarto em morbidade dentre as doenças 

tropicais. 

 

LEISHMANIA, CICLOS E SEUS VETORES 

As Leishmania spp., pertencem à ordem Kinetoplastida, família 

Trypanosomatidae. Duas morfologias principais se destacam: promastigota, forma 

flagelada encontrada no tubo digestivo do vetor, e amastigota, forma aflagelada, 

intracelular obrigatória e encontrada nos hospedeiros definitivos (BRASIL, 2010). Esses 

microrganismos possuem características bioquímicas, genéticas, evolutivas e 

imunológicas diferenciadas (THOMAZ-SOCCOL et al., 1993; CUPOLILLO, 

GRIMALDI; MOMEN, 1994; FERNANDES et al., 1994;). O DNA extranuclear do 

cinetoplasto (kDNA) constitui uma característica marcante da ordem Kinetoplastida, na 

qual essa organela possui dois tipos de moléculas circulantes denominados maxicírculos  
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e minicírculos que repetem-se de cinco a dez mil vezes por célula, sendo encontrados em 

regiões conservadas entre as espécies (ROGERS et al., 1990; BRUIJN, BARKER, 1992). 

O gênero Leishmania possui 3 subgêneros: Leishmania sensu stricto, Viannia e 

Sauroleishmania, este último causa doença apenas em répteis (FERNANDES et al. 

1994). Os subgêneros Leishmania e Viannia incluem juntos cerca de 20 espécies que 

divergem em sua distribuição geográfica, sendo os dois presentes no território brasileiro 

(LAINSON, 2003). Eles diferem-se um do outro pelo fato das espécies pertencentes ao 

subgênero Viannia terem seu desenvolvimento limitado ao intestino médio e anterior no 

inseto vetor, enquanto as espécies do subgênero Leishmania têm seu desenvolvimento 

nas regiões posterior, média e anterior do intestino (MOMEN, CUPOLLILO,2000). 

Nos continentes Africano, Asiático e Europeu as espécies L. (L.) major, L. (L.) 

tropica e L.(L.) aethiopica são causadoras de leishmaniose tegumentar (ASHFORD, 

BETTINI, 1987; GOTO, LINDOSO, 2010). Nas Américas, a principal espécie causadora 

de LT é majoritariamente a L. (V.) braziliensis, seguida de L. (L.) amazonensis e L. (V.) 

guyanensis (ASHFORD, BETTINI, 1987; GOTO, LINDOSO, 2010). A leishmaniose 

visceral tem como agentes etiológicos as leishmânias pertencentes ao subgênero 

Leishmania incluindo a L. donovani, responsável por causar a doença na Ásia e África e 

as espécies L. infantum/chagasi na Ásia, África, Américas e Europa (LAINSON, 2003; 

SHAW, 2006). 

Os insetos vetores (hospedeiro invertebrado), responsáveis pela transmição de 

Leishmania spp. pertencem à família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, e são 

distribuídos em dois gêneros de acordo com a localização geográfica. Os insetos 

pertencentes ao gênero Lutzomyia (Novo Mundo) são responsáveis por transmitir os 

parasitas nas Américas, da Argentina até o México, enquanto o gênero Phlebotomus 

(Velho Mundo) é responsável pela transmissão nos demais continentes (WILLIANS, 

1999). Os vetores apresentam pequeno porte e corpo coberto de cerdas (LEITE, 

WILLIAMS, 1997). 

Ambos os gêneros, machos e fêmeas (vetores) alimentam-se de substâncias 

açucaradas como plantas e nectas de flores (CHANIOTES 1974, ALEXANDER; USMA, 

1994). No entanto, as fêmeas alimentam-se também de sangue devido à necessidade de 
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maturação dos ovócitos e produção de ovos (READY, 1979; SOARES, TURCO, 2003). 

Em sua alimentação, as fêmeas picam a pele do hospedeiro, formando um pequeno poço 

subcutâneo, no qual contém sangue e restos de tecidos ingeridos pelo inseto, cujo 

processo é denominado telmatofagia; isso ocorre devido a impossibilidade de se alimentar 

diretamente dos vasos sanguíneos devido a morfologia das curtas peças bucais. Desse 

modo, as leishmânias podem ser transmitidas para a pele e infectar macrófagos 

subcutâneos (BATES, 2007). 

O habitat natural dos vetores é disperso, presente em quase todo o mundo, no 

entanto, seu predomínio consiste em áreas neotropicais, com regiões que variam de 16°C 

à 44°C, com vasta altitude, variando entre o nível do mar e 1500 metros acima, sendo 

encontrados em áreas isoladas como grutas, florestas ou em áreas urbanas em decorrência 

da extensão de áreas ocupadas pelo homem na natureza (COLACICCO-MAYHUGH et 

al., 2010; QUARESMA et al., 2012; KASSEM et al.,2012). 

No ciclo de vida dos flebotomíneos, os ovos são depositados em solo de florestas 

ou ambientes modificados pelo homem nos quais após eclodirem dão origem às larvas, 

pupas até se tornarem adultos. Os ovos são pequenos, de difícil visualização 

macroscópica e após eclodirem surgem as larvas que se alimentam da matéria orgânica 

presente no solo úmido posteriormente aumentando de tamanho e metabolismo até se 

tornarem pupas, que se fixam no substrato e param de se alimentar para iniciar o processo 

de metamorfose. O inseto atinge a forma adulta após o processo de metamorfose. Os 

insetos vivem em abrigos escuros de alta umidade e normalmente se alimentam em 

períodos noturnos (PAIVA et al., 2007). Quanto à escolha do hospedeiro, o processo 

ainda não está totalmente esclarecido, no entanto, acredita-se que esse comportamento 

pode variar de acordo com a espécie, uma vez que algumas espécies apresentam 

comportamento oportunista, enquanto outras se limitam de poucos hospedeiros 

vertebrados (TESH et al., 1971; QUINNELL; DYE; SHAW, 1992; MISSAWA; 

LOROSA; DIAS, 2008). 

No processo de telmatofagia são ingeridas leishmânias na forma amastigota que 

possuem baixa motilidade e passam a se replicar no intestino do vetor, mais 

especificamente em uma bolsa denominada matriz/barreira peritrófica (MP) que se forma 

de 12 à 24 horas após o repasto sanguíneo (WALTERS et al., 1995). Essa matriz consiste 
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em uma barreira física, química e mecânica responsável por revestir o bolo alimentar, 

fornecendo proteção para o inseto, uma vez que este se alimenta de substâncias que 

podem conter bactérias, parasitas e toxinas (MILLER, LEHANE, 1993). A MP é 

composta majoritariamente de quitina e glicoproteínas, sendo possível encontrar também 

as peritrofinas que se ligam ao arcabouço de quitina através dos seus múltiplos domínios, 

podendo mediar interações de glicoproteínas a MP, possibilitando a elasticidade 

estrutural (WALTERS et al, 1993). A quitina consiste no segundo carboidrato mais 

abundante na natureza, depois da celulose, sendo este um polissacarídeo com 

características estruturais semelhantes à celulose, no entanto, possuindo no carbono de 

posição 2 de cada unidade glicosídica da celulose uma substituição de hidroxila (OH) por 

um grupo acetilado (NHCOCH3), sendo está, composta por uma cadeia longa não 

ramificada por duas unidades de N-acetil-2-desoxi-D-glicopiranose interligadas e por 

ligações β-1,4 arranjadas em α-hélice. 

A matriz peritrófica apresenta classificação 1 e 2, variando de acordo com a sua 

forma de secreção. Os insetos ao longo de sua vida podem secretar os dois tipos, 

entretanto não simultaneamente. A MP1 é mais encontrada em insetos hematófagos 

adultos, principalmente algumas horas após a ingestão de sangue, sendo secretada pelas 

células do epitélio intestinal, na porção média, enquanto a matriz peritrófica do tipo 2 

(MP2) recobre todo o epitélio do tubo digestivo da larva, podendo ser continuamente 

secretada. A MP2 é mais organizada e secretada sem a necessidade de estímulo alimentar, 

sendo produzida por células especializadas da região cárdia, localizadas entre o esôfago 

e o intestino médio.  

Apesar da MP atuar como uma barreira contra os microrganismos, um estudo 

realizado por Pimenta e seus colaboradores (1997) demonstrou que a mesma é essencial 

para a continuidade do ciclo da Leishmania. Tal pesquisa realizou testes com adição de 

quitinases exógenas, esperando que a infecção pelo parasita aumentasse, no entanto, ao 

contrário do que se esperava, houve a perda de infecção, em decorrência da liberação 

precoce dos parasitas para o meio externo a MP, não havendo estabilização dos parasitas 

e consequente perda da infecção, logo nas primeiras 4 horas após a alimentação 

(PIMENTA et al., 1997).  
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Para o escape de Leishmania spp., no intestino do inseto, o parasita se diferencia 

em promastigota procíclica (forma menos suscetível ao ataque das enzimas digestivas), 

capaz de se multiplicar intensamente através de divisão binária e posteriormente se 

diferenciar em promastigota nectomônadas, forma mais alongada e de flagelo maior, com 

capacidade de digerir a membrana peritrófica através da secreção de quitinase e escapar 

do bolo alimentar para não ser excretada (SHAKARIAN; DWYER, 2000; BATES 2007). 

O mecanismo de digestão da MP está relacionado a produção de quitinases pelo 

parasita (PIMENTA, 1997). As mesmas constituem o grupo de enzimas que clivam as 

ligações glicosídicas β-1,4 presentes nas cadeias de quitina, podendo ser encontradas em 

diversos organismos (UBHAYASEKERA, 2011). As quitinases são divididas em duas 

famílias, sem conservação de aminoácidos entre elas, denominadas GH18 (Glicosil 

Hidrolases 18) e GH19 (Glicosil Hidrolases 19). Em geral, as quitinases dessas famílias se 

diferem em estruturas tridimensionais e função. A família GH18 apresenta um domínio 

catalítico na forma de 12 barris (α/β)8, enquanto a família GH19 apresenta estrutura 

classicamente bilobada (BANNER et al., 1975). As funções entre essas quitinases 

também são diferentes, uma vez que os membros da GH18 possuem mecanismo de 

retenção, resultando em quito-oligossacarídeos com configuração β-anomérica, já as 

quitinases GH19 possuem mecanismo de inversão e seus produtos são α-anômeros. As 

quitinases GH18 podem ser encontradas em microrganismos como fungos, bactérias e 

animais, em contrapartida, as GH19 são majoritariamente encontradas em plantas. 

Nos insetos, essas enzimas pertencentes à família 18 das Glicosil Hidrolases, 

e apresentam em geral: um peptídeo sinal, uma região transmembranar, um domínio 

catalítico e regiões ricas em serina/treonina, além de um domínio de ligação a quitina 

(CBD - Chitin Biding Domain) conservados, capazes de se ligar a quitina polimérica 

(ZHU et al., 2008). O domínio catalítico das quitinases GH18 apresenta características 

estruturais em barril com 8 fitas alfa e 8 fitas beta (FUKAMIZO, 2000). A região rica em 

serina e treonina possui diferentes sítios de O-glicosilação, contribuindo para a 

estabilidade enzimática, mesmo quando expostas a proteases no tubo digestivo 

(ARAKANE, MUTHUKRISHNAN, 2009). 

No flebotomíneo, após a fuga do bolo alimentar através da ação de quitinases, as 

promastigotas nectomônas se fixam ao epitélio intestinal do vetor, através das moléculas 
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de lipofosfoglicano (LPG) (PIMENTA, et al., 1992). Especula-se que as moléculas de 

LPG, ligadas a Leishmania, se ligam às lectinas presentes nas microvilosidades do tecido 

epitelial do intestino do vetor (MCCONVILLE et al. 1992, PIMENTA et al. 1994). 

Posteriormente, as promastigotas nectomônas se diferenciam em promastigotas 

leptomônadas (forma mais curta) e iniciam o segundo processo de multiplicação no 

interior do vetor no limite entre o intestino anterior e o intestino, denominado válvula do 

estomodeu (GOSSAGE et al., 2003; BATES 2007). No processo final do ciclo, são 

encontradas duas diferentes formas, as promastigotas haptomônas e as promastigotas 

metacíclicas, forma infectante para o homem (BATES 2007). 

A origem das promastigotas haptomônadas ainda não está esclarecida, não se sabe 

ao certo se a morfologia precursora é de promastigotas nectomônas ou leptomônas, no 

entanto, sabe-se que as haptomônas apresentam-se um pequeno flagelo que adere a parede 

da válvula do estomodeu, bloqueando o local, enquanto as promastigotas metacíclicas 

(originadas a partir das leptomônas) possuem corpo pequeno e longo flagelo, facilitando 

a motilidade (BOULANGER et al., 2004; BATES, 2007). A válvula estomodeu consiste 

em uma estrutura rica em quitina que normalmente encontra-se fechada, sendo aberta 

apenas para a passagem de sangue e demais alimentos (TANG, et al, 2006). A produção 

de Promastigote Secfretory Gel pelos parasitas, juntamente as formas lectomônas, levam 

a abertura forçada da válvula estomodeu, possibilitando a saída das Leishmania spp., e 

transmissão para novos hospedeiros (ROGERS et al. 2002). 

 

LEISHMANIOSE VISCERAL 

A forma mais grave da leishmaniose é causada por parasitas da espécie L. 

infantum, L. donovani e L. chagasi. A doença caracteriza-se por febres irregulares e 

anemia, leucopenia e trombocitopenia, em longo prazo, pode ainda causar megalia em 

órgãos vitais decorrente do parasitismo e replicação no interior do órgão. As alterações 

no organismo do indivíduo infectado são diversas, incluindo as pulmonares, 

hepatoesplenomegalia, pancitopênicas, sendo os principais órgãos acometidos o baço, 

linfonodos, medula óssea e fígado (REY, 2010). Apesar de todas as manifestações 

citadas, na fase aguda, o indivíduo mostra-se com sintomas inespecíficos, como sudoreses 
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e febres, ou mesmo assintomático, podendo prevalecer assim por anos, até o aparecimento 

dos sintomas descritos acima. Estudos demonstram que a L. infantum/chagasi é a espécie 

predominantemente associada à leishmaniose visceral nas Américas, incluindo o Brasil. 

Na África e Índia, essa manifestação está associada com a infecção pela espécie L. 

donovani (KUHLS et al., 2011). 

 

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

A LTA pode apresentar diversos agentes etiológicos, padrões de transmissão e 

evolução da doença, o que justifica estudos escassos relacionados ao seu controle e dados 

epidemiológicos, sendo considerada pela OMS como uma das seis mais importantes 

doenças infecciosas no mundo, em decorrência da alta taxa de incidência e morbidade. 

No Brasil, a leishmaniose tegumentar é considerada uma das infecções dermatológicas 

de maior importância clínica devido a sua incidência e aos riscos de agravamento, além 

de apresentar ampla distribuição com registro de casos em todas as regiões. 

A LTA é causada principalmente pela espécie L. (Viannia) braziliensis, uma vez 

que esta espécie se encontra distribuída por todos os estados brasileiros (Figura 1). A 

infecção por L. (V.) braziliensis pode causar agravamentos, levando a forma mucocutânea 

da doença. Outras espécies importantes na LTA são L. (V.) guyansensis causadora de 

lesões cutâneas localizadas e L. (L.) amazoneisis podendo causar lesões localizadas ou 

difusas no Brasil, esta última, a única espécie pertencente ao subgênero Leishmania capaz 

de causar a forma cutânea no país (SAÚDE, 2007). Na América Central e México, a L. 

(L.) mexicana ocasiona lesões localizadas ou em alguns casos lesões difusas (BIAGI, 

1953). 
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Figura 1: Mapeamento das espécies de Leishmania causadoras de LTA presentes no Brasil 

 

Fonte: Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, 2010 (adaptado). 

 

Estudos apontam que milhares de pessoas são diagnosticadas com leishmaniose 

tegumentar todos os anos (WHO, 2016). Em regiões do México e América Central, a 

LCM costuma acometer principalmente a orelha (predominantemente causada por L. 

mexicana), enquanto no Brasil, a doença acomete com maior frequência as mucosas oral 

e nasal (BOGITSH, et al., 2005). Os pacientes com a forma clínica mucocutânea 

frequentemente são tratados com quimioterápicos de classe antimoniais pentavalentes 

como a silamaquina, paromicina, meglumina e anfotericina B, sendo este último de alta 

toxicidade e efeitos colaterais graves ao organismo, como lesões renais e hepáticas, bem 

como leucopenia, podendo levar a sequelas irreversíveis. 
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ESPÉCIES DE LEISHMANIA 

LEISHMANIA BRAZILIENSIS 

A L. (V.) braziliensis é a principal espécie causadora da LTA no Brasil. Este 

agente etiológico está presente em todos os estados brasileiros (SAÚDE, 2007). A L. 

braziliensis está frequentemente associada a lesões cutâneas localizadas e em alguns 

casos às lesões mucocutâneas, acometendo principalmente mucosas oral e nasal 

(BOGITSH, et al., 2005). Em animais como Canis familiaris (cães domésticos), a LTA 

pode manifestar-se de forma com lesões que podem evoluir em número e extensão. 

 

LEISHMANIA DONOVANI 

A espécie Leishmania (L.) donovani foi descoberta por Leishman e Donovan em 

1903, no baço de pacientes com leishmaniose. Esta espécie tem ampla distribuição entre 

os continentes, sendo endêmica na África, América do Sul, China, Sul da Europa, Índia, 

Mediterrâneo e Rússia. Os maiores focos endêmicos em termos de prevalência, 

morbidade e mortalidade estão em regiões pertencentes à Índia, Sudão e Brasil. No 

entanto, manifestações clínicas relacionadas à espécie L. donovani são majoritariamente 

documentadas em Africanos e Indianas (KUHLS et al., 2011). 

 

LEISHMANIA INFANTUM  

A Leishmania (L.) infantum pertence ao subgênero Leishmania, sendo 

responsável por uma importante parcela dos casos de leishmaniose visceral em cães e em 

homens na América e região do Mediterrâneo. Não se sabe ao certo qual das espécies L. 

infantum ou L. chagasi) deu origem a leishmaniose visceral, pois os dados presentes na 

literatura são contraditórios. No entanto há indícios de que a leishmaniose visceral tinha 

sido introduzida na época da colonização europeia sendo causada pela espécie L. 

infantum; outros indícios apontam que a leishmaniose visceral tenha surgido há milhões 

de anos atrás, concomitantemente a introdução de canídeos com L. chagasi. Em um 

estudo publicado em 2000 foi sugerido que as espécies L. infantum e L. chagasi, na 

verdade são uma única espécie, visto a alta similaridade compartilhada por ambas, sendo 
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possível encontrar a nomenclatura Leishmania (Leishmania) infantum/chagasi em muitos 

manuscritos científicos atualmente.  

 

LEISHMANIA MAJOR   

A Leishmania major está frequentemente associada à infecção de leishmaniose 

tegumentar nas regiões da África e Ásia, (ASHFORD, BETTINI, 1987; GOTO; 

LINDOSO, 2010). A infecção por esta espécie pertencente ao subgênero Leishmania 

(Velho mundo) causa lesões únicas, que podem se curar naturalmente após meses, em 

média de 2 a 4 meses. 

 

LEISHMANIA MEXICANA  

A Leishmania mexicana pertence ao subgênero Leishmania. Esta espécie não é 

encontrada normalmente no Brasil, no entanto apresenta importante papel em lesões na 

região do México e América Central acometendo vítimas com a forma tegumentar, 

contudo, há registro no Brasil de casos mistos entre L. mexicana e L. amazonensis em 

diferentes isolados cutâneos. Apesar de esporádico, é importante ressaltar que a L. 

mexicana é responsável pela alta incidência da forma difusa da doença. 

 

CONCLUSÃO 

O gênero Leishmania agrupa diferentes parasitas (protozoários) unicelulares, 

digenéticos (ou seja, heteroxenos), geralmente identificados na forma promastigota no 

trato digestório de hospedeiros invertebrados e, na forma amastigota parasitando 

fagócitos mononucleares em hospedeiros vertebrados. Quando parasitam invertebrados, 

Leishmania spp., parecem estar limitadas a insetos hematófagos (dípteros: 

Phlebotomidae). Por outro lado, quando parasitam vertebrados, os mamíferos são os 

principais alvos. Geralmente, interações danosas são observadas quando Leishmania spp., 

parasitam roedores e canídeos, edentados, marsupiais, procionídeos, ungulados 

primitivos e primatas incluindo o homem.  
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CAPÍTULO IX 

IDENTIFICAÇÃO IN SILICO DE FITOTERÁPICOS INIBIDORES DA MDR1 

NO CÂNCER DE PULMÃO DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS 

Fátima Morgana Pio Fonseca33; Mayara Queiroz de Santiago34; 

Vanir Reis Pinto Júnior35; José Gerardo Carneiro36; 

José Ednésio da Cruz Freire37. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-09 

 

RESUMO: 

O câncer de pulmão caracteriza-se como o mais comum dos tumores malignos. Pode ser 

dividido em dois tipos principais: pequenas células (CPPC) e células não pequenas 

(CPCNP). O fenômeno de resistência a multidrogas tem sido um grande problema 

enfrentado no tratamento de pacientes com câncer, inclusive nos pacientes com câncer de 

pulmão. A MDR1 é uma proteína transmembrana pertencente à família ABC (ATP-

binding cassette), que ocasiona grande parte da resistência medicamentosa devido ao seu 

metabolismo que expulsa os fármacos para fora das células. O presente estudo foi 

desenvolvido com o objetivo de explorar e avaliar as interações entre fitoterápicos e a 

MDR1, empregando ferramentas computacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de pulmão de células não pequenas. MDR1. Análise in 

silico. 

 

 

IN SILICO IDENTIFICATION OF MDR1 PHYTOTHERAPY INHIBITORS IN 

NON-SMALL CELL LUNG CANCER 

ABSTRACT: 

Lung cancer is characterized as the most common of malignant tumors. It can be divided 

into two main types: small cells (CPPC) and non-small cells (CPCNP). The phenomenon 

of multidrug resistance has been a major problem faced in the treatment of cancer 

patients, including in patients with cancer of the lung. MDR1 is a transmembrane protein 

belonging to the ABC family (ATP-binding cassette), which causes a large part of drug 

resistance due to its metabolism that expels drugs out of cells. The present study was 

developed with the objective of exploring and evaluating the interactions between herbal 

medicines and MDR1, using computational tools. 

KEYWORDS: Non-small cell lung cancer. MDR1. In silico analysis. 

INTRODUÇÃO 
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O câncer é classificado como o maior problema de saúde do mundo (SIEGEL; 

MILLER; JEMAL, 2016) e a segunda maior causa de morte em todas as Américas 

(VICK; BURRIS, 2017). Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pulmão 

caracteriza-se como o mais comum dos tumores malignos, com um crescimento anual de 

2% em escala mundial. Anatomopatologicamente o câncer de pulmão pode ser dividido 

em dois tipos principais: pequenas células (CPPC) e células não pequenas (CPCNP). O 

tumor de células não pequenas possui três tipos histológicos distintos, denominados: 

carcinoma epidermóide, adenocarcinoma e carcinoma de grandes células (NOVAES et 

al., 2008). De todos os casos de câncer de pulmão na população mundial, 80% a 85% são 

caracterizados como células não pequenas, que possuem como peculiaridade o seu grau 

metastático (CAPELOZZI, 2001; DUARTE; PASCHOAL, 2005; ARAUJO et al., 2014; 

ZHAO et al., 2017). 

O fenômeno de resistência a multidrogas tem sido um grande problema enfrentado 

nos tratamentos de pacientes com câncer (RAMAEN et al., 2006). Resistência essa que é 

ocasionada devido a uma massiva expressão dos transportadores da família ABC (ATP-

binding cassette), caracterizados como proteínas transmembranas, que direcionam os 

fármacos para fora das células (RAMAEN et al., 2006; SUBHANI; JAYARAMAN; 

JAMIL, 2015; SZCZYREK et al., 2017). Uma proteína pertencente à família ABC, 

codificada pelo gene MDR1 (resistência a multidrogas), é a P-gp – Glicoproteína-P 

(AZEREDO; COSTA; UCHOA, 2009), também chamada de MDR1 – Proteína 1 

resistente a multidrogas (RAMAEN et al., 2006). 

Não só presente nas células tumorais, a P-gp também se encontra presente nas 

células do fígado, rins, cérebro, trato gastrointestinal e em células das barreiras 

hematoteciduais (AZEREDO; COSTA; UCHOA, 2009). A P-gp está entre uma das três 

principais subfamílias responsáveis pela resistência a multidrogas em células 

cancerígenas (RAMAEN et al., 2006). Como mecanismo metabólico ela age como uma 

bomba de efluxo ATP-dependente, permitindo a absorção, o transporte, o metabolismo e 

excreção de fármacos e xenobióticos (AZEREDO; COSTA; UCHOA, 2009). As 

proteínas da família ABC como um todo, são fisiologicamente capazes de transportar 

uma variedade de moléculas através da membrana celular, como lipídios, drogas e 

produtos naturais (RAMAEN et al., 2006; SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015). 



 

157 
 

A presença da MDR1 nas células tumorais, diminui a eficácia das intervenções 

clínicas a base de quimioterápicos, visto que sua superexpressão minimiza a resposta do 

organismo frente às medicações (BURGER et al., 2003); (WISE, 2012). Inicialmente, o 

nível de MDR1 é baixo quando localizado em pacientes com CPCNP, mas após aquelas 

células cancerígenas pulmonares locais serem expostas aos quimioterápicos, elas acabam 

por adquirir resistência medicamentosa (CAMPA et al., 2012). 

Nos últimos anos, além dos fármacos obtidos sinteticamente em laboratório, os 

compostos farmacologicamente ativos presentes em plantas medicinais, tem sido 

descritos em trabalhos anteriores como promissores para o tratamento de doenças que 

acometem os seres humanos, como exemplo o câncer (RAZIS; IBRAHIM; KNTAYYA, 

2014). Vários compostos presentes em plantas têm sido avaliados e vistos como 

potenciais terapêuticos (NADEEM; IMRAN, 2016; RAZIS; IBRAHIM; KNTAYYA, 

2014). 

Segundo estudos, de 2006 a 2013 foram gastos 34 bilhões de reais em compras de 

medicamentos pelo Governo Federal Brasileiro, dos quais os agentes antineoplásicos, 

antivirais de uso sistêmico, e imunossupressores foram responsáveis por cerca de 50% 

desses gastos (LUZ et al., 2017). 

Em 2015 foram descritas interações moleculares entre a proteína MDR1 humana 

modelada por homologia, com cinco quimioterápicos para câncer de pulmão de células 

não pequenas (SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015). Entretanto, o modelo 

(proteína) usado para o trabalho citado anteriormente, uma estrutura obtida por in sílico, 

pode não apresentar os padrões fisicoquímicos favoráveis  como estruturas 

cristalográficas, já que sua conformação é deduzida. Geralmente, as proteínas obtidas por 

cristalografia de Raios-X possuem uma geometria favorável, diferentemente das 

modeladas que podem apresentar uma geometria ruim.  

Com base nesta pesquisa, o presente estudo teve como objetivo validar e comparar 

as interações moleculares da proteína MDR1 de Mus musculus (PDB ID: 4KSB), com 

fitoterápicos específicos por ferramentas de bioinformática, frente ao CPCNP. Servindo 

assim como um estudo prévio para trabalhos experimentais posteriores, para essa classe 

de proteínas transportadoras. 
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MÉTODOS 

ALINHAMENTO DAS SEQUÊNCIAS 

A sequência de aminoácidos da proteína MDR1 humana (ID: P08183) foi retirada 

da base de dados online UniProt (BATEMAN, 2019). A estrutura cristalográfica 

tridimensional da MDR1 de Mus musculus (PDB ID: 4KSB) obtida por difração de raios-

X, foi retirada da base de dados online Protein Data Bank 

(BURLEY et al., 2021). O alinhamento das sequências foi obtido pelo software Mega X 

v.1.2.4 (KUMAR et al., 2018), e a identidade entre as sequências pela 

ferramenta BLAST® (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

OBTENÇÃO DOS LIGANTES 

Foram escolhidos cinco ligantes, sendo a gencitabina (ID: 60750) e a carboplatina 

(ID: 498142), drogas já descritas como quimioterápicos para câncer de pulmão de células 

não pequenas, e os ligantes fitol (ID: 5280435), esqualeno (ID: 638072), e resveratrol 

(ID: 445154), como compostos bioativos presentes em plantas com efeito antineoplásico 

descritos na literatura. Todos os ligantes foram obtidos a partir da base de dados NCBI 

PubChem (KIM et al., 2021). 

 

DOCKING MOLECULAR 

Quimioterápicos (carboplatina e gencitabina) e fitoterápicos (fitol, esqualeno e 

resveratrol) foram utilizados para a ancoragem molecular com a estrutura cristalográfica 

da MDR1 de M. musculus (PDB ID 4KSB), usando o programa CLC Drug Discovery 

Workbench (Version 4.0, CLC Bio®, Boston, MA, USA). Os resíduos do sítio de ligação 

foram escolhidos com base no estudo realizado em 2015 da MDR1 humana (SUBHANI; 

JAYARAMAN; JAMIL, 2015), aos quais representam os sítios funcionais da proteína, 

como podem ser vistos na tabela 1. 

O número de iterações para cada ligante foi estabelecido em 10.000, gerando 10 

poses para cada. Para a localização do sítio de ligação na MDR1, utilizou-se um raio de 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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12 Å para as drogas, e de 15 Å para os compostos vegetais. Os raios determinados para 

as simulações de Docking molecular neste trabalho, estão de acordo com os usados no 

trabalho de Subhani e colaboradores (2015), com base na topologia de resíduos, 

determinados previamente. 

As melhores poses dos ligantes foram selecionadas com base no docking score, 

ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Para obtenção das interações mais 

favoráveis foram selecionadas as melhores poses de cada ligante. Para representar as 

interações entre a proteína MDR1 e os ligantes (carboplatina, gencitabina, fitol, 

esqualeno, resveratrol), foram usados os softwares LigPlot+ v.4.5.3 para gerar 

representações em segunda dimensão (2D) e o PyMOL v 2.0 para gerar as figuras. 

 

 

Tabela 1: Resíduos do sítio funcional da proteína MDR1 de M. musculus, usados como sítios de ligação para a 

ancoragem molecular. 

 

RESULTADOS 

O presente trabalho manteve como foco a comparação entre quimioterápicos já 

descritos em trabalhos anteriores contra câncer de pulmão células não pequenas, com 

fitoterápicos. A escolha desse tipo de câncer é devido a sua alta taxa de mortalidade e sua 

agressividade frente ao organismo humano. Segundo estudos, a proteína MDR1 está 

diretamente associada ao câncer de pulmão de células não pequenas (SUBHANI; 

JAYARAMAN; JAMIL, 2015), sendo necessário assim estudos mais aprofundados 

frente ao seu mecanismo inibitório relacionado às drogas. 

 

ALINHAMENTO DAS SEQUÊNCIAS 
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Os resultados obtidos pelo BLAST® mostraram 87% de identidade entre as 

sequências, demonstrando assim uma porcentagem favorável para a realização do 

trabalho. A maioria dos resíduos permaneceram conservados na proteína MDR1 de M. 

musculus, porém, embora sejam proteínas de origem mamífera, são de espécies 

diferentes, devido a isso existem três substituições nos resíduos dos sítios de interação 

que podem ser vistos na figura 1 identificados pela cor vermelha. 

 

Figura 1: Alinhamento múltiplo da sequência de aminoácidos (aa) da proteína MDR1 humana (ID:P08183) 

com a MDR1 de M. musculus (PDB:4KSB), empregando o software Mega X, implementado pelo 

ferramenta online Clustal Ω (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/): * Identidade de todos os resíduos 

de aa na coluna indicada; : Similaridade dos aa alinhados na coluna indicada; . Baixa similaridade dos aa 

na coluna indicada; - Espaço, não há similaridade alguma. Em vermelho os aa substituídos na M. musculus. 

Setas verdes indicam os resíduos utilizados como cavidades para o docking molecular. 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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Fonte: Autores. 
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OBTENÇÃO DOS LIGANTES 

A escolha dos ligantes teve como base trabalhos publicados anteriormente, que 

demonstraram o efeito farmacológico ou o efeito fitoterápico in vivo. 

 

DOCKING MOLECULAR 

Os resultados das melhores poses dos ligantes estão representados na tabela 

abaixo: 

 

 

Tabela 4: Dados obtidos nas ancoragens dos ligantes com a MDR1 de M. musculus pelo programa CLC Drug Discovery 

Workbench. *Score = Contr. Pontes de hidrogênio + Contr. Interações Estéricas + Geometria do ligante. 
 

CARBOPLATINA 

As análises de docking molecular demonstraram que os resíduos His60, Gln191 e 

Gln942
 da MDR1 (PDB ID: 4KSB), estão envolvidos em interações de hidrogênio com a 

droga. Leu64, Gln191 e Thr195 estão envolvidos em interações hidrofóbicas (Figura 2A e 

2B). 

 

Figura 2: A) Ancoragem molecular da carboplatina com a MDR1 (4KSB). O ligante em representação stick com 

carbonos em amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot+ do complexo 

entre o ligante carboplatina e MDR1 (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos 

aminoácidos em marrom, pontes de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações 
hidrofóbicas são representados por semicírculos vermelhos com raios. 
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Fonte: Autores. 

 

GENCITABINA 

Os complexos de ancoragem mostraram que os resíduos Asp184 e Glu871 estão 

envolvidos em interações de hidrogênio com a gencitabina. Trp132, Asp184, Met188, Phe934 e 

Phe938 encontram-se em interações hidrofóbicas (Figura 3A e 3B). 

Figura 3: A) Ancoragem molecular da gencitabina com a MDR1 (4KSB). O ligante em representação stick com 

carbonos em amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot+ do complexo 

entre o ligante gencitabina e MDR1 (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos 

aminoácidos em marrom, pontes de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações 
hidrofóbicas são representados por semicírculos vermelhos com raios. 

 

 

Fonte: Autores. 
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FITOL 

As análises de ancoragem mostram que os resíduos Gln343 e Asn347 formam 

interações de hidrogênio com o composto, e que Gln128, Val129, Trp132, Asp184, Lys185, Met188, 

Leu875, Phe934 e Phe938 formam interações hidrofóbicas (Figura 4B).  

 
Figura 4: A) Ancoragem molecular do fitol com a MDR1 (4KSB). O ligante em representação stick com carbonos em 

amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot+ do complexo entre o ligante 
fitol e MDR1 (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos aminoácidos em marrom, pontes 

de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações hidrofóbicas são representados por 

semicírculos vermelhos com raios. 

 

Fonte: Autores. 

 

ESQUALENO 

Diferentemente dos outros, a ancoragem do esqualeno não demonstrou nenhuma 

ligação de hidrogênio, e sim apenas interações hidrofóbicas com os resíduos: Val129, Trp132, 

Asp184, Lys185, Met188, Gln191, Ala192, Gln343, Asn347, Glu871, Gln942, Phe934 e Phe938 (Figura 5A e 

5B). 

 

Figura 5: A) Ancoragem molecular do esqualeno com a MDR1 (4KSB). O ligante em representação stick com carbonos 

em amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot+ do complexo entre o 
ligante esqualeno e MDR1 (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos aminoácidos em 

marrom, pontes de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações hidrofóbicas são 

representados por semicírculos vermelhos com raios. 
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Fonte: Autores 

 

RESVERATROL 

Nas análises, o resveratrol demonstrou ligações de hidrogênio com os resíduos 

Asp184, Gln343, Glu871 e Thr937 da MDR1 (ID: 4KSB), e interações hidrofóbicas com os 

resíduos: Val129, Trp132, Asp184, Met188, Gln343, Asn347, Glu871, Phe934 e Phe938 (Figura 6A e 6B). 

 

Figura 6: A) Ancoragem molecular do resveratrol com a MDR1 (4KSB). O ligante em representação stick com 
carbonos em amarelo, e os contatos polares representados em azul tracejado. B) Diagrama do LigPlot+ do complexo 

entre o ligante resveratrol e MDR1 (4KSB). Ligações covalentes do ligante em roxo, ligações covalentes dos 

aminoácidos em marrom, pontes de hidrogênio em linhas verdes tracejadas. Os resíduos proteicos em interações 

hidrofóbicas são representados por semicírculos vermelhos com raios. 

 

Fonte: Autores 

As distâncias em Å (ångström) das interações de hidrogênios entre os resíduos 

estão melhores exemplificadas na tabela 3. 
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Tabela 3: Resultados obtidos pelo PyMol e pelo LigPlot+, demonstrando as interações de hidrogênio entre 

os resíduos de aminoácidos da MDR1 com os ligantes. 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados do docking molecular foram semelhantes à simulação do trabalho 

de (SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 2015). Porém, algumas diferenças foram 

observadas provenientes do posicionamento dos resíduos na estrutura, fato este que pode 

ser inferido devido a utilização de uma estrutura cristalográfica no estudo. No trabalho de 

Subhani e colaboradores (2015), foi utilizado uma estrutura modelada de MDR1, a qual 

pode apresentar geometria ruim e choque atômicos, diferente da estrutura cristalográfica 

que possui geometria mais confiável. Na simulação da gencitabina uma interação 

adicional foi observada, um Trp132 atuando em interações hidrofóbicas. 

As análises das interações por docking molecular dos ligantes carboplatina, 

gencitabina, fitol, esqualeno e resveratrol exibiram os valores de docking score -21.35, - 

38.04, -53.82, -66.18, e -44.17 respectivamente. Destas moléculas testadas, a proteína 

MDR1 de M. musculus sugere interações mais favoráveis para os ligantes esqualeno e 

fitol, visto que os dois compostos possuem escores com valores mais negativos, como 

pôde ser visto na tabela 2. 

Os fitoterápicos testados apresentaram resultados consideráveis (os três melhores 

valores obtidos), visto que os resíduos de interação permaneceram os mesmos que 

interagem com os quimioterápicos. Os compostos utilizados no presente trabalho 

possuem características que favoreceram para o modo de interação resultante. O Fitol está 

presente em diversas plantas consideradas medicinais, e tanto ele como seus produtos de 
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degradação têm sido utilizados como biomarcadores (COSTA et al., 2012). Possui 

afinidade por ambiente hidrofóbico, encontra-se presente nos óleos essenciais, além de 

ter atividade anticâncer reportada em trabalhos anteriores (LEE; LEE; PARK, 1999); 

(BARRETO et al., 2009). 

O esqualeno é um composto isoprenóide, ou seja, possui uma grande cadeia 

hidrocarbonada, atuando assim como um composto apolar. Possui atividade anticâncer, e 

encontra-se amplamente distribuído na natureza, principalmente nos óleos de 

determinados alimentos. O Resveratrol caracteriza-se como uma fitoalexina polifenólica 

encontrado principalmente em uvas frescas. Possui um leque de atividades biológicas, 

incluindo a anticancerígena e atua no metabolismo lipídico de ratos 

(SADRUDDIN; ARORA, 2009; ALBERTONI; SCHOR, 2015). 

A natureza dos ligantes de origem vegetal são semelhantes, logo, todos os três 

possuem afinidade por ambiente hidrofóbico. Os resíduos de interação do fitol, do 

esqualeno e do resveratrol demonstrados na Figura 2, mostram que as ligações se 

mantiveram dentro da cavidade testada, com apenas um resíduo em interação adicional 

fora da cavidade para cada um: Gln128, Phe834 e Thr937, respectivamente. 

As ligações dos fitoterápicos com a MDR1 de M. musculus, puderam mostrar que 

as interações permaneceram nos mesmos resíduos dos quimioterápicos testados tanto no 

presente trabalho como na simulação feita por (SUBHANI; JAYARAMAN; JAMIL, 

2015). O que corrobora para a análise comparativa dos resultados, visto que não existe 

trabalho na literatura atual que possa servir como base teórica e experimental dos 

compostos naturais. Desta forma, o método de docking molecular orientado neste estudo 

pode ser validado e usado como base para o estudo das ligações dos fitoterápicos com a 

MDR1. 

Em consideração às substituições ocorridas na sequência da MDR1 de M. 

Musculus (4KSB), vale salientar que um dos resíduos que manteve ligação com a 

molécula esqualeno foi a Ala192. Resíduo este que na sequência da MDR1 humana 

caracteriza-se como uma Ser196. O esqualeno foi a única molécula testada que não obteve 

nenhuma ligação de hidrogênio, apenas interações hidrofóbicas. A alanina é um 

aminoácido mais apolar do que a serina, fato este que pode ter contribuído para a 
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formação de uma cavidade mais hidrofóbica. O que favorece a interação com o esqualeno, 

já que sua afinidade é por um ambiente altamente hidrofóbico. 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos dados obtidos, os achados sugerem que os compostos naturais obtidos 

de plantas medicinais, podem desempenhar um papel farmacológico favorável, assim 

como os fármacos sintéticos contra a proteína MDR1. As análises in silico para essa de 

classe proteínas transportadoras voltadas para o câncer de pulmão de células não 

pequenas, podem ser utilizadas como estudos prévios para testes experimentais 

farmacológicos posteriores. 
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RESUMO: 

O presente estudo discorre acerca do conceito de inteligência emocional, pelo viés da 

psicanálise, aplicado às práticas de estudos de alunos de alta performance, no processo 

preparatório para ENEM ou concursos públicos com altos níveis de concorrência. A 

inteligência emocional é um conceito relativamente novo em meio acadêmico, contudo, 

consubstanciado por elementos há muito tempo estudados, sobretudo, no campo da 

psicologia. Dentre eles, as emoções, a inteligência, e a capacidade de autoconsciência 

acerca do modo como essas habilidades cognitivas podem ser determinantes para saúde 

mental, resolução de problemas, tomada de decisão e qualidade de vida no geral. De modo 

que, a análise aqui apresentada, se referenciou em uma revisão da literatura recente, a 

respeito da compreensão sobre a inteligência emocional, funcionamento da rotina de 

alunos de alto desempenho e a forma como a psicanálise atualmente interpreta e prevê 

essa relação. Portanto, considera-se a importância de articulação nesse tema, por se tratar 

de discussão recente, requerendo mais aprofundamento na área, sobretudo na perspectiva 

psicanalítica, uma vez que são escassas as articulações nessa linha epistemológica e 

científica.     

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Emocional. Psicanálise. Alta performance.  

 

 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A STRATEGY FOR THE SUCCESS OF 

HIGH PERFORMANCE STUDENTS 

 

ABSTRACT: 

The present study discusses the concept of emotional intelligence, from the perspective 

of psychoanalysis, applied to the study practices of high performance students, in the 

preparatory process for ENEM or public tenders with high levels of competition. 

Emotional intelligence is a relatively new concept in academia, however, embodied by 

elements long studied, especially in the field of psychology. Among them, emotions, 
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intelligence, and the capacity for self-awareness about how these cognitive skills can be 

determinant for mental health, problem solving, decision making and quality of life in 

general. So, the analysis presented here, was referenced in a recent literature review, 

regarding the understanding of emotional intelligence, the functioning of high 

performance students' routine and the way psychoanalysis currently interprets and 

predicts this relationship. Therefore, it is considered the importance of articulation on this 

theme, as it is a recent discussion, requiring more depth in the area, especially in the 

psychoanalytic perspective, since the articulations in this epistemological and scientific 

line are scarce. 

KEYWORDS: Emotional intelligence. Psychoanalysis. High performance. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O conceito de inteligência emocional tem se delineado na literatura, de forma 

bastante recente. De modo que, diversos autores, sobretudo, nas áreas da psicologia 

positiva e da neurociências têm se debruçado sobre este tema, a fim de, apresentar 

explicações acerca da inteligência emocional, ou a respeito de modos para seu melhor 

funcionamento. 

De modo que, um tema que entra em convergência, quando se discute a 

inteligência emocional, são os relevantes contextos de estresse, associados a situações 

que envolvem conjunturas, tais como, a aprovação no ENEM e concursos públicos, 

sobretudo, pelos consideráveis níveis de competitividade e exigências qualificatórias que 

demandam em cada um desses cenários. 

Desde 1999 o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, é utilizado por algumas 

Instituições de Ensino Superior IES brasileiras, como requisito para ingresso ao ensino 

superior (INEP, 2018). Se tornando, portanto, gradativamente nestes últimos 20 anos, o 

modelo de avaliação mais concorrido, para ingresso na qualificação acadêmica.  

O ENEM atualmente é considerado o maior vestibular no Brasil, sobretudo, para 

as instituições públicas, o sistema de ingresso pode ser realizado através de três modelos 

sistêmicos, sendo eles: Sistema de seleção unificada (SISU), destinado ao ingresso nas 

universidades e institutos federal e estadual; o Programa Universidade para todos 

(PROUNI) que seleciona alunos com bolsas integrais ou parciais para faculdades, centros 

universitários e universidades privadas; e o Fundo de financiamento estudantil (FIES) 
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que disponibiliza financiamento parcial ou integral para ingresso em faculdades, centros 

universitários e universidades privadas. 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

- INEP (2019) apontam que em 2018 foram 5. 513,747 milhões de pessoas inscritas no 

Exame Nacional do Ensino médio ENEM. Desses, apenas 3.893, 743 milhões 

compareceram aos dois dias de provas. Portanto, se tornando um grupo de ampla 

concorrência para uma vaga em cursos de ensino superior.  

Dentre os cursos com maior procura no SISU, por exemplo, estão: administração; 

direito; pedagogia; medicina; educação física; engenharia civil; ciências biológicas; 

enfermagem; psicologia e ciências contábeis. Contudo, entre os de maior concorrência 

destacam-se: medicina (47,6); educação física (35,67); direito (35,2); administração 

(29,7) e pedagogia (26,41), sendo estes números de candidatos por vaga (SISU, 2018).   

O censo do INEP em 2017 apontou que, no Brasil, há um registro de 296 

Instituições de ensino superior (IES) em nível público, e 2.152 na esfera privada (INEP, 

2018). Dessas, cerca de 1.434 IES utilizam o ENEM, como porta de ingresso. Vale 

ressaltar, que algumas instituições utilizam o modelo misto, onde além da nota do ENEM, 

é requerida também outra etapa de avaliação realizada pela própria instituição (MATIAS, 

TOLEDO, 2016). 

Em outra vertente, para além da graduação, está a corrida pela tão concorrida 

efetivação no mercado de trabalho. Assim, os concursos públicos se configuram como 

uma das alternativas mais cobiçadas entre os brasileiros. A carreira pública se torna 

atrativa pela conjuntura salarial, que geralmente é melhor empregada do que na esfera 

privada e, sobretudo, pelo seu teor de estabilidade e possibilidade de estabelecimento de 

plano de cargos e carreira. 

Os últimos concursos para analista do INSS; operacional e administrativo dos 

correios, e bancários da caixa econômica federal, juntos mobilizaram mais de 4 milhões 

de candidatos inscritos (JCCONCURSOS, 2019). Todavia, Granato (2019) salienta que 

os concursos que exigem maior nível de desempenho, considerando alto grau de 

exigências, e a concorrência maciça são: concursos da Receita Federal; Instituto Nacional 

de Seguro Social-INSS; Departamento de Trânsito-DETRAN; Departamento 
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Penitenciário Nacional-DEPEN; POLÍCIA CIVIL; Magistratura no Tribunal de Justiça-

TJ; Defensoria Pública; Secretaria da Fazenda; Tribunal de Contas da União TCU; e 

Tribunal de Contas dos Estados TCE. 

Embora haja uma frenética preocupação em torno de uma aprovação em um 

concurso público, Aragão (2017) chama atenção para outros fatores que são de grande 

relevância na busca deste propósito. E um dos fatores destacados, se refere à concorrência 

real que diz respeito à possibilidade de fato de uma convocação. Nesse aspecto, o autor 

salienta que apenas uma pequena parcela dos candidatos estão realmente aptos na 

competição sendo, portanto, necessário uma estratégia que permita o máximo de 

nivelamento com esses candidatos, para que haja uma efetiva chance de convocação.  

Diante do exposto, este estudo visa compreender de que modo a estratégia de 

inteligência emocional pode contribuir para processo de aprovação dos estudantes, nos 

concursos nacionais mais concorridos. Considerando, por exemplo, o ENEM voltado para 

os cursos de maior concorrência, tais como, medicina e direito; e os concursos públicos 

com altos níveis de concorrência real, a título de exemplo, magistratura, ministério 

público e auditores fiscais.          

Para tanto, esta pesquisa se debruçou no conceito de emoções para discorrer sobre 

como é possível gerir as suas próprias emoções, enfrentar as emoções dos outros e lidar 

com a concorrência; discutindo sobre de que maneira a psicanálise explica a inteligência 

emocional como fundamental no processo de preparação, não apenas abdicando dos 

relacionamentos sociais, mas também em administrar e suportar um ritmo de estudo de 

longas jornadas diárias, ter disciplina, manter o foco, absorver as pressões familiares e 

dos amigos; e ainda apresentar reflexões acerca da importância da inteligência emocional 

para prática esportiva diária e uma alimentação equilibrada neste processo, apontando 

tratamento psicanalítico, nutrição emocional, reestruturação comportamental, 

reprogramação cerebral, reprogramação dos hábitos e hipnoterapia como estratégia para 

a manutenção do foco. 

Portanto, este estudo se justifica, primeiramente, porque permite a compreensão 

de conceitos em relação a temas de relevância para a sociedade. Visto, o seu caráter 

significativo de contribuição não só para a comunidade acadêmica, mas para a sociedade 
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em geral e, sobretudo, ao público alvo, estudantes e concurseiros que se permitirão na 

reflexão sobre a importância de trabalhar sua saúde mental, como parte essencial do 

processo de estudos e alto desempenho. 

  

METODOLOGIA  

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo exploratório de caráter 

qualitativo, utilizando como método a Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) em 

artigos publicados entre os anos de 2015 a 2019. Esse método científico possibilita buscar 

e analisar artigos de uma determinada área da ciência, visto que esse tipo de pesquisa nos 

permite ter uma visão mais ampliada do tema, confrontar ideias ou concordância 

existentes entre os autores (GIL, 2008). 

Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, no qual é elaborada 

através de matérias documentais que se fundamenta nas contribuições de diversos autores 

sobre determinado assunto.  

Para a construção deste trabalho, foi delimitado o objeto de estudo, e 

posteriormente feito uma pesquisa exploratória, cuja finalidade foi obter uma maior 

aproximação do tema por meio da leitura de textos, artigos e livros. Na análise dos textos 

foram avaliados os contextos referentes aos conceitos de emoção e inteligência 

emocional, e de que forma estes interagem no processo de estudos voltados para 

concursos públicos em alto grau de concorrência. Utilizamos como palavras-chave: 

inteligência emocional, emoções, desempenho e psicanálise. 

Assim, estabeleceram-se critérios de inclusão e exclusão para as buscas dos dados 

desta revisão bibliográfica. Características para inclusão: trabalhos científicos publicados 

no intervalo dos últimos 05 anos; artigos publicados em revistas científicas, disponíveis 

na íntegra e para acesso público com download gratuito em língua portuguesa; e 

qualidade da descrição do desfecho a ser estudado. E para exclusão foram escolhidos os 

seguintes critérios: publicações em línguas estrangeiras; trabalhos que não estavam no 

período de publicação estabelecido; artigos duplicados. 
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Dentro dos critérios, buscaram-se material de interesse na base de dados dos 

Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC), Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A coleta de dados foi iniciada e 

finalizada no decorrer do mês de janeiro de 2020. Nesse processo foram selecionados 7 

artigos que contribuíram na produção deste trabalho, a primeira leitura foi seguida de 

fichamento dos textos a fim de compor as ideias da estrutura do trabalho. Os dados estão 

no quadro abaixo especificando: título; autor do texto; ano de publicação e fonte. 

 

Tabela 1 – Base de dados 

Título Autores Ano Fonte 

Instrumentos de autorregulação emocional: 

uma revisão de literatura. 

BATISTA, Helder H. V. e 

NORONHA, Ana Paula P 

2018 SCIELO 

 

 

Avaliação do nível de inteligência 

emocional em estudantes de medicina de 

diferentes períodos da graduação. Estudo 

transversal Belo Horizonte 2017-2018. 

COURY, Marayara I. F. 2019 BVS 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento da compreensão 

emocional. 

FRANCO, Maria G. S. E. C; 

SANTOS, Natalie N 

2015 PEPSIC 

 

 

Psicoterapia psicanalítica focada nas 

emoções. 
PIRES, Antônio P. 2016 BVS 

 

 

Entre a entrega e a renúncia: excelência 

acadêmica em escolas públicas chilenas de 

alta performance. 

 

Inteligência emocional: uma revisão de 

literatura internacional. 

 

Manual de treinamento em inteligência 

emocional. 

QUARESMA, Maria L. 

 

 

 

SANTOS, J. V. et al 

 

 

2015 

 

 

 

2018 

 

 

SCIELO 

 

 

 

SCIELO 
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TAVELA JUNIOR, J. S. 2018  

BVS 

Total 7   

Fonte: Autora (2020) 

 

 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO VIÉS PSICANALÍTICO COMO 

ESTRATÉGIA PARA ALTA PERFORMANCE   

EMOÇÕES 

Emoções segundo Dorneles (2014) vem do latim movere, e está relacionado ao 

estado de pôr em movimento. Ainda de acordo com a autora, podemos compreender 

emoção como sendo “um movimento subjetivo do ser humano, de dentro para fora, que 

acontece a partir de experiências e/ou estímulos que o sujeito vivencia, acontecendo por 

manifestar reações fisiológicas, seja através de suas reações, ações ou expressões” 

(DORNELES, 2014, p. 15).  

Na perspectiva da psicologia, emoções e sentimentos se relacionam, mas são 

diferentes. De modo que, segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional 

(2017), as emoções são respostas químicas a partir de memórias emocionais, que ocorrem 

nas regiões subcorticais do cérebro, as emoções são capazes de criar diversas reações no 

corpo, através da liberação de hormônios, alterando o estado no qual o indivíduo se 

encontra. Basicamente, são reações instantâneas que se tem perante os acontecimentos da 

vida. 

Em contrapartida, os sentimentos são uma espécie de resposta às emoções e 

neurologicamente, os sentimentos são encontrados nas regiões neocorticais do cérebro. 

Os autores supracitados salientam que, os sentimentos são influenciados, principalmente, 

pelo histórico de cada indivíduo, o que inclui suas experiências vividas. Por isso, cada 

pessoa tem uma reação diferente perante emoções e, enquanto alguns perdem a calma 

facilmente, outros conseguem manter a tranquilidade, mesmo perante situações 

consideradas graves (SOCIEDADE BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, 

2017). 
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A neurociência explica as emoções como sendo aparentemente, uma espécie de 

sentimentos conscientes, mas estruturalmente elas são desencadeadas por eventos 

internos ou externos que enviam sinais para o cérebro. De modo que, se configuram como 

respostas psicológicas aos estímulos, destinados a nos afastar do perigo e nos aproximar 

da recompensa. As emoções são geradas constantemente, mas, em geral, não temos 

consciência disso. Essa reação inicial transparece em milésimos de segundos, sem que a 

pessoa perceba o que está acontecendo (DOUX, 1998). 

Anatomicamente, Oliveira e Jesus (2014) explicam que as emoções são geradas 

no sistema límbico: um conglomerado de estruturas situado abaixo do córtex. Esse 

processo se deu muito cedo na história dos mamíferos. Nos humanos, está conectado às 

áreas corticais desenvolvidas recentemente. O tráfego de duas vias entre o sistema 

límbico e o córtex permite que as emoções sejam vivenciadas de forma consciente e que 

os pensamentos as afetem. Cada emoção é produzida por uma rede diferente de módulos 

cerebrais, incluindo o hipotálamo e a hipófise; estes controlam os hormônios que 

provocam reações físicas, como aumento da frequência cardíaca e contração muscular. 

De acordo com Moraes (2009), cinco elementos se caracterizam como as 

principais estruturas do sistema límbico, que são elas: o giro cingulado que se relaciona 

com o controle visual, auditivo e as alterações das emoções; o Tálamo que são as células 

nervosas que enviam sinais dos sentidos para o córtex. Nesse campo, estão ativas também 

as sensações de pressão e dor. Portanto, sua função é de integração do sistema sensorial 

com o motor. 

Ainda segundo o autor supracitado, também compõe o sistema límbico, o 

Hipotálamo que regula funções essenciais, dentre elas: o sono, a libido, o apetite e a 

temperatura corporal; a amígdala que está relacionada com a memória emocional que 

temos, padronizando comportamentos adequados para cada ocasião. E finalmente o 

hipocampo que tem a funcionalidade de arquivar as memórias. 

Originalmente, na perspectiva psicanalítica, as emoções, mais precisamente o que 

compete a afeto e suas representações eram reflexões indispensáveis no processo 

analítico. Embora, a própria psicanálise nunca tenha se desprendido na elaboração teórica 

acerca das emoções e sua significância. Ainda assim, atualmente e, sobretudo, com o 
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advento da neuropsicanálise, as questões relacionadas às emoções estão ganhando 

dimensão na atuação interventiva da psicanálise (PIRES, 2016).    

  

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

No escopo da inteligência emocional, diversos autores se debruçaram na tentativa 

de conceituar o termo e aproximar seu sentido no máximo da compreensão entre a 

complexidade das emoções e sua relação com práticas, tomadas de atitude e 

comportamento em geral. 

Atualmente estudos com foco na inteligência emocional, tem se destacado 

consideravelmente no meio científico. Todavia, segundo Coury (2019) esse interesse 

científico, só começou por volta de 1960 e se concentrava exclusivamente no âmbito da 

psicoterapia, sendo o estopim para maior discussão acerca do conceito, datado a partir da 

década de 1990 principalmente, através dos estudos de Daniel Goleman.     

De modo que, na perspectiva psicológica, o entendimento de Leahy, Tirch e 

Napolitano (2013, p. 26) acerca da inteligência emocional “engloba a natureza geral da 

consciência e adaptação emocional, sugerindo uma característica geral que possui 

implicações abrangentes no comportamento adaptativo. A inteligência emocional 

compreende quatro fatores: percepção, uso, compreensão e manejo das emoções”. 

Assim, a inteligência emocional está relacionada por sua capacidade de perceber 

o autocontrole e suas emoções, bem como motivar a si mesmo, controlar impulsos e 

motivar pessoas, ajudando-as a buscar o seu melhor.  

Santos et al (2018) pontuam que a inteligência emocional está conceituada na 

capacidade de processar informações, usando a inteligência como modo para raciocinar 

sobre as emoções e se valendo dessa informação para tomadas de decisão mais assertivas. 

Na compreensão de Goleman (2001, p. 337) a “inteligência emocional é a 

capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros, de motivar a nós 

mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos”. 

O autor supracitado, ainda afirmar que a inteligência emocional corresponde à 

capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo, apesar dos 
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percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos; de se 

manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade 

de raciocinar; de ser empático e autoconfiante (GOLEMAN, 2012). 

Goleman (2011) ainda propõe que estruturalmente a inteligência emocional se 

baseia fundamentalmente no princípio da autoconsciência, autocontrole, consciência 

social e a habilidade de gerenciar relacionamentos. 

De modo que, na esfera da autoconsciência Franco e Santos (2015, p. 346) 

salientam que a compreensão emocional está associada a “uma série de habilidades e 

mecanismos de processamento da informação emocional como: a compreensão da 

relação entre emoções e outros estados mentais; o conhecimento de estratégias de 

regulação das emoções e a compreensão de respostas emocionais ambivalentes”.    

Nesse aspecto, Coury (2019) argumenta que a possibilidade de aferir elementos 

que fundamentam a Inteligência emocional, se permeia através de instrumentos 

avaliativos. Dentre alguns, a autora supracitada menciona os instrumentos de 

desempenho, que tem como foco avaliar a performance; e os instrumentos de autorrelato, 

que se constitui de questionário auto avaliativos acerca do nível de percepção sobre suas 

próprias habilidades. 

Contudo, Batista e Noronha (2018) ressaltam que pesquisas recentes divergem 

acerca da efetividade da avaliação da autorregulação emocional. Em pesquisa realizada 

pelos autores, foi possível identificar que regular as próprias emoções é um recurso 

precioso de preservação da saúde mental. Contudo, a pluralidade de contextos em que o 

sujeito avaliado pode estar inserido, e a multiplicidade cultural implicam necessariamente 

em ampliar outras perspectivas avaliativas. 

De modo que, por meio desses instrumentos, ao longo de anos de pesquisas nas 

mais variadas áreas, tais como: trabalho, estudo, dinâmica social, foi possível identificar 

que fatores, como Otimismo, autorrealização, felicidade, independência e 

responsabilidade social se relacionam de maneira positiva com o contexto de inteligência 

emocional (COURY, 2019).   
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Desta forma, a inteligência emocional compreende e se apropria de suas próprias 

emoções e a dos outros, reagindo naturalmente quando se depara com os problemas na 

dinâmica da rotina, buscando resolver de modo eficaz as situações emocionais. 

Conforme Weisinger (2001), a inteligência emocional é simplesmente o uso 

inteligente das emoções, isto é, fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem a 

seu favor, usando-as como uma ferramenta a fim de, ditar seu comportamento e raciocínio 

de maneira a aperfeiçoar os resultados. 

Portanto, nos leva ao entendimento de que os autores corroboram sobre ser a 

inteligência emocional, uma espécie de capacidade em identificar as emoções, gerando 

sentimentos e facilitando o pensamento, fomentando a aptidão em avaliar as expressões 

das emoções em si e nos outros, controlando e administrando bem essas emoções para 

que haja o crescimento de todos. 

 

ESTUDANTES DE ALTA PERFORMANCE 

Basicamente, todos os modelos de ensino atualmente se propõem no desafio de 

lançar no mercado acadêmico e profissional, sujeitos com altos níveis de excelência, aptos 

para desenvolver suas performances da melhor maneira, seja qual for à área na qual se 

submeteram (QUARESMA, 2015). 

Recentemente o Ministério da Educação alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9394/96), por meio da Lei nº. 13.145/2017 que estabelece 

reforma na estrutura do Ensino Médio, tornando a carga horária maior e redimensionando 

o currículo no intuito de trabalhar com foco na formação técnica e qualificação 

profissional. A justificativa do MEC, afirma que a proposta é garantir a oferta de educação 

de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à realidade dos 

estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do 

trabalho e da vida em sociedade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018). 

Na contrapartida, a PL nº 60/2007 que prevê a atuação de psicólogos e assistentes 

sociais na educação básica em escolas públicas, passou por um verdadeiro calvário, 

inclusive tendo que derrubar veto do poder executivo, que alegava inconstitucionalidade 



 

182 
 

e contrariedade ao interesse público, até ser aprovada por meio da lei nº. 13.935/2019 

(SENADO FEDERAL, 2019).        

Esses apontamentos se fazem pertinente, para a reflexão acerca do modo 

paradoxal como a educação e saúde mental são colocados de forma dispersa no contexto 

de ensino, aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social. Ora, se a proposta é 

aumentar carga de ensino e atuar com foco em personalizar esses alunos trabalhando-os 

para a excelência diante do mercado de trabalho que os espera, então nada mais 

constitucional que permitir e, sobretudo, promover qualidade psíquica a estes sujeitos.  

  Uma das áreas mais visadas e concorridas em meio acadêmico, é a formação em 

medicina. A implicação de anos de estudo e práticas exaustivas, como meio para atingir 

o status de uma formação em uma área com considerável know how, conduz estudantes a 

um processo de preparação, com características de devoção.  

Assim, Coury (2019) salienta que é comum aos aspirantes em processo de 

preparação, e os efetivos estudantes de medicina, conduzirem sua rotina de estudos de 

maneira intensa, focada nos conteúdos, se abstendo de vida social e qualquer outro 

interesse de lazer, que eventualmente, possam desvirtuá-los de seus propósitos. 

Nesse aspecto, Olivieri (2018) traz uma reflexão onde aborda questões acerca dos 

princípios e valores que são tomados diante da escravização de uma paixão, em 

detrimento de si mesmo.  O autor salienta que, indubitavelmente as emoções são o 

alicerce das melhores e das piores tomadas de decisão. Então de que maneira cuidar 

dessas emoções, para que as decisões tomadas sejam as mais assertivas? Assim, citando 

Daniel Goleman o autor discorre o seguinte pensamento.  

O que parecia separar aqueles que estão no topo da alta performance de 

outros com capacidade  aproximadamente  igual  é  o  grau  em  que, 

começando  cedo  na  vida,  eles  conseguem  seguir  uma  árdua  rotina  

de prática por anos e anos. E essa obstinação depende de traços 

emocionais entusiasmo e persistência diante de dificuldades acima de 

tudo (OLIVIERI, 2018, p. 11). 

Nesse sentido, Quaresma (2015) enfatiza que a capacidade de excelência surge, 

sobretudo, associada a uma competição consigo mesmo e que em última instância os 

custos dessa competência, pela tão almejada excelência, não se associam diretamente a 

contextos de renúncia, resignação social ou frustração.  
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Assim, em pesquisa realizada com alunos de alto rendimento, Quaresma (2015) 

ao inquirir vestibulandos acerca de suas percepções sobre o que caracteriza a excelência, 

concluiu que os alunos percebem a excelência pelo viés da expressão efetiva da 

aprendizagem, ou seja, a capacidade crítica e reflexiva aliada a um ambiente de equidade, 

condizem de forma mais efetiva para o entendimento acerca da excelência.  

 

NEUROPSICANÁLISE E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Toda a premissa psicanalítica, em sua origem, foi fundamentada por um 

neurocientista. Callegaro (2011) assume a afirmativa de que Sigmund Freud autor de 

grande parte do postulado da psicanálise tentou fazer a interação entre a psicologia e a 

neurologia. Contudo, os recursos científicos na época não permitiram que seus conceitos 

se estendessem de forma mais embasada no viés neurocientífico.   

Um pouco mais tarde, no começo do ano 2000 foi realizado, o primeiro 

movimento nessa ordem de interação entre neurociências e psicanálise. E este, se deu 

através da I Conferência Internacional de Neuropsicanálise, em Londres, onde na ocasião, 

foi fundada a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise (CALLEGARO, 2011). De 

maneira que, ao longo do último século, com todo avanço na área da investigação 

científica, foi possível promover a compreensão mais holística acerca do funcionamento 

cerebral e suas relações com o inconsciente, nos permitindo elucubrar acerca de conceitos 

neuropsicológicos. 

Fajardo (2016) destaca que, Freud em seu ensaio “projeto para uma psicologia 

científica”, aborda a compreensão acerca do aparelho psíquico a partir da ideia de uma 

cadeia neuronal, onde se destaca o “Q”, que em última instância, se refere a uma espécie 

de energia ou descarga elétrica. De modo que, os neurônios dessa cadeia se distinguiam 

entre os permeáveis, responsáveis pelas memórias; os impermeáveis que impedem a 

passagem de neurônios e os perceptuais sendo estes os que percebem elementos, mas não 

retém informações. 

Essas proposições Freudianas são relevantes para a compreensão, por exemplo, 

de que são essas interações neuronais que conduzem o entendimento psicanalítico acerca 

dos princípios de prazer e satisfação. E essa reflexão é essencial, uma vez que, de acordo 
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com Fajardo (2016) A esperança forma-se no princípio do aparelho psíquico como fonte 

de resolução de problemas. 

Para o aproveitamento e aplicabilidade da habilidade de inteligência emocional, 

sobretudo, no que cerne ao contexto de desenvolver a alta performance, Oliveiri (2018) 

salienta que o cerne ideia não está na abdicação do lazer ou no empreendimento obsessivo 

em horas e horas de estudo, mas principalmente na capacidade do sujeito em discernir 

sobre suas a qualidade de suas decisões e ações. 

Assim, na perspectiva de Goleman (2012) essa competência de discernimento se 

faz possível através da inteligência emocional, que em sua essência amplifica as aptidões 

do sujeito de perceberem seu autocontrole, sua capacidade de zelo e persistência, e a 

automotivação. Sendo estas capacidades possíveis de serem ensinadas e plenamente 

aprendidas.  

 

 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL APLICADA AO CONTEXTO DE ALTO 

DESEMPENHO 

 No ensaio intitulado “alguns tipos de caráter, encontrados na prática 

psicanalítica” (1916/2010) Freud argumenta que, a frustração é um dos fatores que têm 

maior relação condicionante ao surgimento de neuroses. De modo que, a frustração aqui 

pode ser entendida como o processo no qual os desejos libidinais tentam se lançar por 

meio de metas, que não são superadas ou condenadas pelo eu (FREUD, 2010).  

Pensando principalmente sobre as emoções, Olivieri (2018) aponta oito passos 

que podem ser utilizados para fundamentar um processo de estudos que almeja alta 

performance. Dessa forma, o autor indica que o foco inicial deve ser dado às emoções, de 

modo que, compreendê-las e utilizá-las a seu favor, tendo o discernimento para aproveitar 

inclusive os efeitos das emoções ditas negativas, como a tristeza e a raiva, são salutares 

para o processo de aprendizagem. E que basicamente, esse princípio consiste na prática 

de inteligência emocional. 

Em seguida Olivieri (2018) salienta a importância de manter uma vida saudável, 

através da combinação de hábitos alimentares equilibrados, que propiciam melhor 
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condicionamento físico e mantém a energia rítmica do corpo; e rotinas de sono 

principalmente, pela sua condição de permitir ao cérebro melhores condições de 

consolidação de aprendizagens e memórias; e exercícios físicos, como fonte de 

consciência corporal. 

O terceiro passo consiste em potencializar a aprendizagem, ou seja, tornar-se 

consciente sobre as particularidades de seu aprendizado. Assim, Olivieri (2018) apresenta 

uma espécie de equação para alcançar os resultados tão almejados, que consiste em: 

tempo em sala de aula x qualidade do aprendizado + tempo de estudo x qualidade do 

estudo. De modo que, se valendo dessa estratégia é possível aplicar técnicas de 

aprendizado que serão melhor explicadas na tabela. 

Tabela 2 – Técnicas para o processo de aprendizagem focado na alta performance. 

Técnica Descrição Contribuição 

Leitura ativa Após terminar de ler um parágrafo, 

página, ou capítulo, feche-o e busque o 

lembrar com o máximo de detalhes e se 

explicar tudo o que você aprendeu! Você 

pode fazer isso em voz alta, na sua mente 

ou esquematizando tudo em uma folha 

branca. 

 

Fortalece a memória de longo 

prazo; identifica falhas no 

processo de aprendizado; e 

protege contra frustrações 

consigo mesmo. 

Técnica Feynman de 

estudo 

Escolhe a fonte pela qual quer aprender; 

descreve com suas próprias palavras o 

conteúdo em questão; dê uma aula para si 

mesmo em voz alta; identifique as falhas 

de forma momentânea e as corrija; e 

progressivamente vá simplificando a 

explicação. 

Fortalece a compreensão, 

assimilação e acomodação do 

conteúdo. 

 

Prática de exercícios Faça leitura dinâmica e compreensiva, 

sobretudo, de conteúdos dos quais têm 

mais dificuldade ou resistência, para 

posteriormente aplicar nas respostas de 

exercícios. 

Permite maior domínio do 

conteúdo e percepção acerca 

dos níveis de assertividade. 

Sair da zona de conforto Se imponha desafios constantes. Encontre 

prazer na atividade que não lhe agrada 

tanto 

para potencializar as 

habilidades cognitivas. 

 

Maximizar aprendizado 

das aulas 

 

Estar plenamente presente às aulas, 

descansado e focado em tirar todas as 

dúvidas. 

 

Amplia e fortalece a 

aprendizagem. 
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Repetição espaçada 

 
Rever (reler) o conteúdo de preferência em 

dias alternados ao invés de várias vezes no 

mesmo dia. 

 

Auxilia no reforço da 

memória, sem sobrecarregar 

o cérebro. 

 

Alterar técnica de 

resolução de exercícios. 

 

Se proponha em exercícios diferentes para 

o mesmo conteúdo (alterne leitura, 

fichamento, reprodução de aula, etc). 

 

Possibilita a 

neuroplasticidade, ou seja, 

várias possibilidades de 

resolução para um mesmo 

problema. 

 

Realize intervalos 

regulares de qualidade. 
Faça um ciclo de tempo para estudos e 

estabeleça uma pausa, ou pausa para 

descansos maiores no decorrer do dia, ou 

pausa no fim do dia (mais longa até o dia 

seguinte), contudo, não durma em seguida, 

se proponha em outra atividade. 

 

Permite dinamizar a rotina de 

estudos, propiciando 

inclusive relaxamento mental 

e corporal. 

 

Estudos em grupo. Faça de forma estruturada (conteúdo e 

tempo definidos) estabeleça regras de 

funcionamento, se permita na troca ensine 

a aprender. 

Permite trabalhar a 

flexibilidade de ideias 

reflexivas e interação social. 

 

   

Fonte: Olivieri (2018) adaptado pelo autor (2020). 

 

O quarto passo é de fundamental importância para qualquer processo que exija 

desenvolvimento de habilidades, como o foco. E este, diz respeito a otimização do 

ambiente, que deve ser um lugar adequado, com o mínimo de distrações e o máximo de 

praticidade, ou seja, tendo o essencial ao alcance da mão (OLIVIERI, 2018). 

Ainda segundo o autor aludido, o quinto passo é estabelecer uma estratégia para 

cada tipo de avaliação, estar atento ao peso de cada conteúdo, focar no que é mais 

importante, fazer experimentos anteriores ao dia oficial da avaliação. O sexto passo, 

realça a importância da produtividade se dar por meio da especificidade e clareza dos 

objetivos, no intuito de não desperdiçar tempo. 

E finalmente o sétimo passo e talvez o mais importante no qual Olivieri (2018) 

refere-se ao que é feito no tempo livre e como estabelece os relacionamentos. Aprender 
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a aproveitar o tempo livre é tão complexo quanto aprender e praticar todo o resto, 

anteriormente mencionado no processo. De modo que, se conectar de forma significativa 

em atividades prazerosas e divertidas com outras pessoas, buscar atividades que 

qualifiquem a saúde mental, como processo terapêutico, técnicas de relaxamento, ou seja, 

atribuído significado e relevância ao tempo no qual não está estudando.   

Diante do exposto, Tavela Junior (2018) salienta que cada pessoa desenvolve suas 

habilidades de forma bastante particular, não sendo, portanto, as propostas de treino da 

inteligência emocional, uma receita inflexível ou infalível. De modo que, o autor reforça 

a importância de escolher a técnica mais adequada ao objetivo no qual se propõe. Assim, 

técnicas de treinamento são mais interessantes para o domínio de conteúdos, por outro 

lado técnicas de relaxamento são mais viáveis para o contexto de inteligência emocional 

aplicada, por exemplo, a relações de trabalho. 

Todavia, o elemento de maior relevância no treino da inteligência emocional, é 

saber diferenciar emoções que são, por exemplo, a raiva, tristeza, medo; dos sentimentos 

que é a manifestação da emoção; e os estados de humor que diz respeito à sensação 

associada a uma emoção (TAVELA JUNIOR, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conjuntura de acesso ao ensino superior no Brasil se configura, em sua grande 

maioria, por meio da excelência nos resultados do processo seletivo, que se dá através do 

Exame Nacional do Ensino Médio ENEM. Sendo também, a excepcionalidade nos 

resultados, o quesito fundamental de apreciação dos concursos públicos, na corrida pela 

tão almejada carreira estável e consideravelmente bem remunerada. 

De maneira que, o grupo de pessoas que se lançam nessa empreitada, buscam em 

seus processos de preparação, nada menos que a excelência, e que para alcançar a 

aprovação se propõe em jornadas de estudo, se caracterizando assim, como sujeitos de 

alta performance.  

Contudo, é entendido que alta performance exige muito além de dedicação e 

disciplina nos estudos. Na discussão apresentada neste artigo, pudemos identificar que 
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trabalhar a habilidade da inteligência emocional, se apresenta como um diferencial 

essencial para que a alta performance seja processada de maneira saudável, acarretando 

em conquistas reais, sendo no contexto aqui discutido, a aprovação. 

Existem inúmeras maneiras de se trabalhar a inteligência emocional. Todavia, 

diante da perspectiva neuropsicanalítica aqui apresentada, compreende-se que não 

obstante, primeiramente se faz necessário reconhecer as próprias emoções, de modo a 

diferenciar dos sentimentos e dos estados de humor, uma vez que, é no aparelho psíquico 

que acontece a interação dos neurônios que em última instância são à base de 

desenvolvimento das emoções e do prazer.   

Destacaram-se ainda, técnicas de aprendizado que devem ser pensadas e aplicadas 

de forma particularizada a cada sujeito, presumindo assim, que não exista uma única 

fórmula para fomentar a inteligência emocional em todas as pessoas. 

Vale ressaltar, que as limitações deste estudo se apresentaram diante da escassez 

de conteúdo na literatura, que faça uma interlocução discursiva entre a perspectiva 

psicanalítica e a inteligência emocional aplicada ao contexto da alta performance. 

Portanto, caracterizando este estudo como essencial para maior discussão, sobretudo, por 

se tratar de um tema que reflete a realidade de uma parcela considerável da população 

brasileira. 
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CAPÍTULO XI 

MAPEAMENTO DOS NÚCLEOS DE TELESSAÚDE: UMA ANÁLISE DE SUA 

DISTRIBUIÇÃO NO CONTEXTO NACIONAL 

Ana Cristina Carneiro Menezes Guedes39; Carla Cardi Nepomuceno de Paiva40; 

Rosângela Caetano41; Daniela Lacerda Santos42;  

Gizele da Rocha Ribeiro43; Angélica Baptista Silva 44; 

Rondineli Mendes da Silva45; Ione Ayala Gualandi de Oliveira46; 

Vanessa de Lima e Souza47. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-11 

 

RESUMO:  

A telessaúde utiliza recursos tecnológicos de informação e de comunicação para facilitar 

o acesso à atenção à saúde, reduzindo barreiras relacionadas a distâncias, sobretudo em 

áreas rurais, locais de difícil acesso ou com carências assistenciais. No Brasil, teve início 

na década de 90 e está em franca consolidação, assumindo caráter estratégico de 

otimização do sistema de saúde no cuidado assistencial, no ensino e na pesquisa. Contudo, 

não existe uma fonte de informação única, que permita um rápido e pleno conhecimento 

do quantitativo e características dos Núcleos de Telessaúde (NT) existentes. O estudo 

objetivou mapear a distribuição dos Núcleos de Telessaúde no Brasil e caracterizar as 

modalidades de serviços ofertados, utilizando informações disponíveis nos sites 

governamentais e nas páginas dos núcleos estaduais de telessaúde. Método: O 

quantitativo e a distribuição geográfica dos Núcleos de Telessaúde foram realizados a 

partir de levantamento nos sítios governamentais do Cadastro Nacional de 
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Estabelecimentos de Saúde, da Rede Universitária de Telemedicina e da Secretaria de 

Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde realizado em março/2018. Resultados: 

Foram identificados 243 núcleos, 83 dos quais integrantes do Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes. As regiões Sudeste e Norte concentram 68,3% dos NT, 

enquanto os pontos de telessaúde associados predominam no Norte e no Sul (67,5%). 

Teleconsultoria e segunda opinião formativa eram as principais modalidades ofertadas 

por, respectivamente, 107 e 61 NT. Conclusão: Espera-se que o estudo fomente a 

discussão sobre a complexidade dos contextos e seus reflexos no âmbito da gestão, 

planejamento e avaliação das ações de telessaúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Telemedicina. Telessaúde. Assistência à saúde. Serviços de 

Saúde/provisão e distribuição. 

 

MAPPING HEALTHCARE CENTERS: AN ANALYSIS OF ITS 

DISTRIBUTION IN THE NATIONAL CONTEXT 

 

ABSTRACT: 

Telehealth uses technological information and communication resources to facilitate 

access to health care, reducing barriers related to distances, especially in rural areas, 

places that are difficult to access or in need of assistance. In Brazil, it started in the 90's 

and is in full consolidation, assuming a strategic character of optimization of the health 
system in care, teaching and research. However, there is no single source of information, 

which allows a quick and full knowledge of the quantity and characteristics of the existing 

Telehealth Centers (NT). The study aimed to map the distribution of Telehealth Centers 

in Brazil and to characterize the types of services offered, using information available on 

government websites and on the pages of state telehealth centers. Method: The 

quantitative and geographic distribution of the Telehealth Centers were carried out based 

on a survey carried out on the government websites of the National Registry of Health 

Establishments, the University Telemedicine Network and the Secretariat of Primary 

Health Care of the Ministry of Health held in March / 2018. Results: 243 centers were 

identified, 83 of which were members of the National Telehealth Brazil Networks 

Program. The Southeast and North regions concentrate 68.3% of the NT, while the 

associated telehealth points predominate in the North and the South (67.5%). 

Teleconsulting and second training opinion were the main modalities offered by, 

respectively, 107 and 61 NT. Conclusion: The study is expected to foster a discussion on 

the complexity of contexts and their reflexes in the scope of management, planning and 

evaluation of telehealth actions. 

KEYWORDS: Telemedicine. Telehealth. Health care. Health Services/Supply e 

Distribution. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) têm modificado 

grandemente o cuidado à saúde nos últimos trinta anos. No intento de promover a saúde 
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de indivíduos e comunidades, as TIC têm se expandido para, progressivamente, incluir o 

intercâmbio de informações para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, a 

pesquisa e avaliação, e a educação continuada dos profissionais de saúde e usuários 

(PAHO, 2016). 

 O conceito de Telemedicina refere-se ao uso das TIC para prover o cuidado 

clínico à distância, em uma modalidade de atenção que desafia a condição tradicional da 

presença física e do contato entre profissionais e pacientes para o atendimento 

assistencial. Telessaúde deriva de Telemedicina, porém possui um espectro mais 

abrangente e ampliado sobre a promoção e manutenção da saúde, bem como a inclusão 

de outras áreas de saúde e profissões essenciais no processo de cuidado, como 

enfermagem, farmácia e reabilitação (BASHSHUR et al., 2011). 

 Entre os elementos elencados para a difusão experimentada pela telessaúde nos 

diversos sistemas de saúde incluem-se: (i) redução de custos e tempo, evitando o 

transporte dos pacientes; (ii) uso mais eficiente dos recursos de saúde, pela 

descentralização da assistência e possibilidade de avaliação e triagem por especialistas, 

ampliando o atendimento a maior número de pessoas,; (iii) acesso mais rápido a 

especialistas nas emergências; (iv) redução das internações hospitalares; (v) incentivo à 

cooperação dos pesquisadores e oferta de programas educacionais para médicos e demais 

profissionais de saúde localizados fora de centros especializados (PAHO, 2016).  

Relatório da OMS publicado em 2016 identificou um rápido progresso da 

telemedicina entre seus Estados membros de 2010 a 2016, referindo que sua expansão é 

fundamental para alcançar a cobertura universal de saúde (WHO, 2016).  

A despeito desse progresso e de suas contribuições potenciais, ainda há 

dificuldades de incorporá-la no processo de trabalho dos profissionais de saúde, no Brasil 

e no mundo (COMBI, POZZANI, POZZI, 2016). Parte dessa lentidão na difusão pode 

ser causada pelo complexo processo de implantação da telessaúde. Diversos fatores têm 

sido elencados na literatura como interferindo em sua aplicação mais intensiva: as 

exigências relativas à infraestrutura tecnológica e à integração/interoperabilidade e falta 

de padronização para tecnologias e dados; diferentes modelos e falta de financiamento 

mantido e suficiente, que afetam a sustentabilidade e a qualidade dos serviços fornecidos; 
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exigências regulatórias e legais relativos à oferta e funcionamento dos serviços, bem 

como desafios referentes aos contextos organizacionais e os profissionais e usuários 

(AHMED, DANNHAUSER, PHILIP, 2016).  

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a telessaúde representa uma 

perspectiva de assegurar a consecução de políticas públicas concebidas à época da 

concepção do SUS, as quais não foram plenamente satisfeitas em virtude da existência de 

áreas desassistidas ou remotas com exiguidade de profissionais de saúde, entre outras 

razões (CAETANO et al., 2020a). 

 No Brasil, a telessaúde surgiu de forma descentralizada e fragmentada nos 

estabelecimentos de saúde e de ensino e pesquisa nos anos 1990, acompanhando 

tendência mundial de atendimento médico e geração de laudos à distância. Uma década 

e pouco depois, duas iniciativas na administração pública integraram essas atividades 

isoladas à Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) e o Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes (SANTOS et al., 2009).  

 A RUTE, criada em 2006 e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 

tem por objetivo principal aprimorar a infraestrutura de comunicação e colaboração 

interinstitucional entre os hospitais universitários e as instituições de saúde (SILVA, 

MORAES, 2012). O Programa Telessaúde Brasil Redes (PNTBR) foi criado pelo 

Ministério da Saúde em 2007, a partir da convergência de ideias oriundas de projetos 

ligados à telemedicina propostos por grupos de pesquisadores alocados em universidades 

e de iniciativas municipais isoladas. Iniciou como um Projeto Piloto, que incluía centros 

de telessaúde localizados em nove universidades públicas das cinco regiões do país e 

ligados a 900 unidades básicas de saúde em 728 municípios, localizados principalmente 

em áreas remotas e isoladas. Foi posteriormente estendido para o âmbito nacional, como 

ferramenta de gestão e fortalecimento das redes de atenção à saúde. A Atenção Primária 

à Saúde é seu foco principal de atuação, a partir da oferta de atividades de apoio 

assistencial e de educação permanente para profissionais de saúde e gestores. Os Núcleos 

de Telessaúde (NT) do Programa integram a lista de serviços de saúde do Sistema Único 

de Saúde e, segundo portaria do Ministério da Saúde, todos em princípio deveriam 

oferecer teleconsultoria, telediagnóstico, tele-educação e elaboração de textos de Segunda 

Opinião Formativa (SOF) (BRASIL, 2011).  
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 A despeito da expansão verificada na última década, não existe, em função do 

modo fragmentado como a Telessaúde se desenvolveu historicamente no país, uma fonte 

de informação única disponível, que permita um rápido e pleno conhecimento do 

quantitativo e distribuição geográfica dos Núcleos existentes no território nacional, bem 

como das modalidades de serviços ofertadas. Esse conhecimento é fundamental para um 

adequado planejamento e avaliação dos serviços e ações desenvolvidas pela telessaúde 

no Brasil. 

 O estudo teve por objetivo mapear a quantidade e distribuição dos Núcleos de 

Telessaúde no Brasil e caracterizar as modalidades de serviços ofertados, utilizando 

informações disponíveis nos sítios governamentais e nas páginas eletrônicas dos núcleos 

estaduais de telessaúde.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 Trata-se de estudo exploratório, de caráter descritivo e abordagem quantitativa, 

que utilizou fontes de dados secundárias disponíveis em sítios da internet, dispensando 

aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi desenvolvido como etapa inicial 

de um projeto de pesquisa voltado a elaborar proposta de modelo de avaliação que 

contribua na institucionalização das ações de Telessaúde no SUS, para o qual se 

verificava importante ter um panorama dos NT existentes e das atividades neles 

desenvolvidas. 

 Foram utilizados, como fontes de informação, os sítios eletrônicos do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), da Secretaria de Atenção Primária à 

Saúde (SAPS) e do antigo Departamento de Atenção Básica (DAB). Adicionalmente, foi 

realizada consulta à coordenação nacional RUTE e à página eletrônica da RUTE.  

 A coleta de dados foi norteada por um formulário eletrônico estruturado 

construído no software Microsoft Excel®, organizado em cinco módulos, com 

preenchimento padronizado com auxílio de um instrutivo e validado por teste piloto. A 

coleta foi realizada em março de 2018 por quatro pesquisadores, de forma independente.  
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 Os dados foram importados para Software SPSS versão 27 para realizar a análise 

estatística descritiva, que examinou a distribuição geográfica, esfera administrativa, 

número de pontos de telessaúde associados, modalidades e especialidades ofertadas e 

presença de redes sociais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 O mapeamento identificou 243 núcleos de telessaúde (Tabela 1), presentes em 

todos os estados da federação. A região Sudeste possuía 89 NT (36,6%), seguida do 

Nordeste (31,7%). Os estados com maior número de NT eram Rio de Janeiro (35), São 

Paulo (31), Minas Gerais e Pernambuco (20) e Amazonas (14).  

Pontos de telessaúde são os serviços de saúde onde os trabalhadores e 

profissionais dos SUS demandam as ações de teleconsultoria e/ou telediagnóstico 

(BRASIL, 2011). Detectou-se 13.516 pontos de telessaúde registrados no CNES, dos 

quais 4,1% estavam inativos no momento da pesquisa. As regiões Nordeste (37,6%) e Sul 

(29,9%) congregam a maior parte desses pontos. Enquanto quatro estados (Bahia, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará) congregam 55,3% dos pontos de telessaúde 

identificados (dos quais menos que 0,2% estão inativos), Rio Grande do Norte, Amapá e 

o Distrito Federal não possuíam nenhum ponto (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição dos Núcleos e dos Pontos de Telessaúde segundo unidade da federação e região, Brasil, 2018 

Região/UF 

Núcleos de Telessaúde Pontos de Telessaúde 

RUTE Telessaúde 

Brasil 

Redes 

Total % Ativos Inativ

os 

Total % 

Norte 15 20 35 14,4 792 117 909 6,7 

AC 1 1 2 0,8 20 0 20 0,1 

RO 1 1 2 0,8 0 98 98 0,7 

AM 5 9 14 5,8 74 0 74 0,5 

AP 2 0 2 0,8 0 0 0 0,0 

PA 4 7 11 4,5 472 19 491 3,6 

RR 1 1 2 0,8 1 0 1 0,0 

TO 1 1 2 0,8 225 0 225 1,7 

Centro-

Oeste 

12 5 17 7,0 1.328 158 1.486 11,0 

DF 8 0 8 3,3 0 0 0 0,0 
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GO 1 2 3 1,2 180 158 338 2,5 

MS 2 1 3 1,2 455 0 455 3,4 

MT 1 2 3 1,2 693 0 693 5,1 

Nordeste 42 35 77 31,7 4.908 176 5.084 37,6 

AL 2 4 6 2,5 124 0 124 0,9 

BA 11 2 13 5,3 2.921 11 2.932 21,7 

CE 9 2 11 4,5 1.131 0 1.131 8,4 

MA 2 5 7 2,9 31 0 31 0,2 

PB 2 1 3 1,2 81 0 81 0,6 

PE 9 11 20 8,2 429 165 594 4,4 

PI 3 7 10 4,1 20 0 20 0,1 

RN 3 2 5 2,1 0 0 0 0,0 

SE 1 1 2 0,8 171 0 171 1,3 

Sudeste 71 18 89 36,6 1.883 109 1.992 14,7 

ES 2 1 3 1,2 1.038 0 1.038 7,7 

MG 12 8 20 8,2 20 0 20 0,1 

RJ 30 5 35 14,4 287 0 287 2,1 

SP 27 4 31 12,8 538 109 647 4,8 

Sul 20 5 25 10,3 4.044 1 4.045 29,9 

PR 5 1 6 2,5 627 0 627 4,6 

RS 9 3 12 4,9 1.771 1 1.772 13,1 

SC 6 1 7 2,9 1.646 0 1.646 12,2 

Brasil 160 83 243 100,0 12.955 561 13.516 100,0 

Fonte: Elaboração própria da pesquisa (2020). 

 

Verificou-se um certo descompasso entre a distribuição dos núcleos e pontos de 

telessaúde e as regiões e estados brasileiros mais carentes de recursos assistenciais e de 

especialistas (SCHEFFER; BIANCARELLI; CASSENOTE, 2018), para as quais a 

telessaúde mais poderia contribuir em termos de redução das iniquidades em saúde 

existentes. Essa realidade configura-se como um desafio para a oferta equitativa dos 

serviços oferecidos pela telessaúde no país.  

A maioria dos NT identificados encontra-se vinculado à Rede Universitária de 

Telemedicina (65,8%). Embora presentes em todas as unidades da federação, quase 60% 

deles estavam localizados nas regiões sudeste e sul. A grande maioria desses NT 

pertenciam às esferas administrativas federal (76, 47,5%) e estadual (58, 36,3%), tendo 

ainda sido identificados vinculados à esfera municipal (10) e privada (16). 

A RUTE é um programa coordenado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP) e integrado ao Programa Telessaúde Brasil Redes, estimulando assistência, ensino, 
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pesquisa, monitoramento, gestão e avaliação remota e colaborativa na infraestrutura de 

comunicação avançada da RNP.  

Uma atividade importante da RUTE são os Grupos de Interesse Especial (ou 

Special Interest Group – SIGs, na sigla em inglês), organizados e coordenados pelas 

instituições integrantes da RUTE, onde profissionais de Saúde debatem temas 

específicos, a partir de videoconferências e webconferências, voltadas para o ensino, 

pesquisa ou pedidos de segunda opinião (RIBEIRO FILHO, MESSINA & LOPES, 

2014). Atualmente, existem mais de 50 SGI, cobrindo áreas como atenção primária à 

saúde, audiologia, endocrinologia pediátrica, enfermagem, cardiologia, cirurgia 

pediátrica, mastologia, psiquiatria, oftalmologia, saúde de crianças e adolescentes, saúde 

bucal, saúde do trabalhador, medicina desportiva, terapia ocupacional, radiologia 

pediátrica, neurologia, entre outras. Mais recentemente, em decorrência da pandemia 

provocada pelo coronavírus, foi criado o SIG-COVID, com o objetivo de congregar os 

hospitais terciários, universitários, públicos e privados envolvidos no tratamento dos 

casos de maior gravidade.  

Em inquérito realizados com coordenadores dos SIGs entre abril e maio de 2016 

e respondido por 45 SIGs ativos, 35% declararam que seus grupos atuavam no eixo 

ensino, 21% nos eixos de assistência e pesquisa, desenvolvimento e inovação, enquanto 

12% atuavam em gestão e 11% em avaliação. Quanto ao tipo de atividade realizada, 37% 

dos coordenadores informaram que os SIGs praticavam discussão/estudos de casos, 

seguido de aulas/ensino com 26%, reuniões profissionais e de grupos de pesquisa (21%), 

cursos/treinamentos (7%); 5% declararam que realizam outros tipos de reuniões e 4% 

declararam que atuavam com segunda opinião formativa (BRITO et al., 2019). 

Oitenta e três núcleos identificados no presente mapeamento estavam vinculados 

ao Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, não sendo observados núcleos no Amapá 

e Distrito Federal. No caso dessa rede, dois terços dos NT estavam localizados nas regiões 

Nordeste e Norte. 

Desses 83 Núcleos, apenas 75 possuíam cadastro ativo no CNES no momento da 

coleta de dados. Dos 160 NT pertencentes à RUTE, oito estavam também registrados no 

CNES. O cadastramento no CNES como estabelecimento de saúde, incluindo a descrição 
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de serviços ofertados, é condição para o NT vinculado ao PNTBR receber o custeio 

mensal relativo ao financiamento das atividades de Telessaúde, cadastramento esse que 

não é exigido para os NT vinculados à RUTE. Além disso, é necessário que o NT possua 

equipes vinculadas a Unidade Básica de Saúde com ponto de telessaúde no CNES 

(BRASIL, 2014). Essa ausência de cadastro ativo traz questionamentos sobre como esses 

núcleos não presentes no CNES estão conseguindo obter os recursos para seu 

funcionamento.  

 A tipologia dos serviços de telessaúde no SCNES foi estabelecida pela Portaria nº 

2.546 de 2011, que redefiniu e ampliou o Programa Telessaúde Brasil, a partir de então 

denominado Programa Telessaúde Brasil Redes. Um estabelecimento é classificado como 

Telessaúde se for autônomo e utilizar as tecnologias de informação e comunicação para 

realizar cuidado e educação em saúde através de distâncias geográficas e temporais. Esses 

estabelecimentos, por sua vez, podem ser um Núcleo Técnico-Científico, que são 

instituições formadoras e de gestão e/ou serviços de saúde responsáveis pela formulação 

e gestão de teleconsultorias, telediagnósticos e segunda opinião formativa, com o objetivo 

de qualificar, expandir e fortalecer o SUS. O estabelecimento de telessaúde também pode 

ser uma Unidade de Telessaúde, estabelecimento autônomo que também usa as TIC para 

realizar teleconsultoria e apoio diagnóstico; nessa segunda modalidade, estão incluídas as 

unidades da RUTE e as unidades públicas ou da saúde suplementar que optaram pela não 

adesão ao programa do MS. Existe ainda um terceiro tipo de estabelecimento que são os 

pontos de telessaúde, obrigatoriamente vinculados a um Núcleo Técnico-Científico e que 

recebe seus serviços. 

 Uma das ações dos Núcleos é a oferta de teleconsultoria, que consiste: 

[...] na consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais 

e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de 

telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre 

procedimentos. Podendo ser síncrona - teleconsultoria realizada em 

tempo real, geralmente por chat, web ou videoconferência; ou 

assíncrona - teleconsultoria realizada por meio de mensagens off-line” 

(BRASIL, 2011, p.1).   

 

 Nos núcleos de telessaúde vinculados ao Programa Brasil Redes, a teleconsultoria 

é uma atividade preconizada, sendo um dos componentes do custeio mensal cujo 
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regimento é definido pela portaria nº 2.860, de 29 de dezembro de 2014. Para o 

recebimento desse custeio, é exigido que as equipes apresentem histórico de 

teleconsultorias nos últimos três meses, além do envio mensal de relatório de produção e 

de um conjunto de indicadores de monitoramento (BRASIL, 2014). 

 Segundo as informações disponíveis na web, Teleconsultoria era ofertada por 107 

NT. Parte importante deles (84 NT) não informaram a área ou especialidade e muitos 

ofereciam teleconsultoria relacionada a múltiplas especialidades (Tabela 2). Destaca-se, 

também, a presença de teleconsultorias relacionadas não apenas às especialidades 

médicas, mas também a outras áreas do cuidado como enfermagem, odontologia, nutrição 

e fisioterapia. 

Tabela 2. Áreas e especialidades relacionadas às teleconsultorias informadas pelos Núcleos de Telessaúde segundo 

região, Brasil, 2018. 

Áreas de Teleconsultorias  
Região 

Total  
CO SU NO NE SE 

Cirurgia 1 0 2 2 1 6 

Cardiologia 0 1 2 3 2 8 

Clínica Médica 0 1 2 1 1 5 

Dermatologia 2 1 5 2 1 11 

Endocrinologia 0 1 2 2 0 5 

Gastroenterologia 0 0 1 0 0 1 

Geriatria 0 0 2 0 0 2 

Hematologia 0 1 1 1 0 3 

Medicina de Família e 

Comunidade 
0 2 0 1 2 5 

Nefrologia 0 0 2 0 0 2 

Neurologia 0 2 1 0 0 3 

Oftalmologia 0 1 0 1 0 2 

Oncologia 0 1 0 0 1 2 

Pediatria 0 0 2 3 1 6 

Pneumologia 0 1 2 3 0 6 

Proctologia 0 1 0 0 0 1 

Reumatologia 0 1 1 1 0 3 

Saúde Mental 0 1 1 2 1 5 

Urologia 0 1 0 0 0 1 

Enfermagem 1 2 5 5 6 19 

Fisioterapia 1 0 0 0 1 2 

Nutrição/nutrologia 1 1 0 0 1 3 

Odontologia 3 1 2 4 6 16 

Gestão 1 1 1 2 0 5 

Outras* 3 4 9 8 7 31 
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Não Especificado 7 5 18 24 30 84 

Fonte: Elaboração própria da pesquisa (2020) 

Nota: Outras se refere a medicina intensiva e terapia intensiva neonatal e infanto-juvenil, urgência e emergência, 

medicina tropical/ infectologia, mastologia, otorrinolaringologia, ortopedia, traumatologia, radiologia, estomatoterapia, 

acidentes por animais peçonhentos, psicologia, farmácia e fonoaudiologia.  

 

A oferta de segunda opinião formativa (que corresponde a teleconsultoria 

assíncrona sobre dúvidas correntes de profissionais de saúde que são respondidas e depois 

validadas por especialistas, seguidas pela sua difusão posterior na Biblioteca Virtual em 

Saúde), foi informada por 61 NT. As temáticas objeto de SOF, contudo, não se 

encontravam especificadas em 46 núcleos. Naqueles que mencionam, destacam-se temas 

referentes à saúde da mulher (9 NT), saúde da criança e do adolescente (7 NT), 

odontologia (5 NT), endocrinologia (4 NT), cardiologia (3 NT), clínica médica (3 NT), 

neurologia (2 NT) e saúde da família e comunidade, saúde do idoso, doenças sexualmente 

transmissíveis, audiologia e fonoaudiologia, urgências e emergências, doenças crônicas, 

eventos adversos a medicamentos, abordagem ao usuário de droga na APS, práticas 

integrativas e complementares, reunião de matriciamento, atendimento Núcleos de Apoio 

da Saúde da Família, psiquiatria e saúde mental; oftalmologia, oncologia e infectologia 

(mencionados por 1 NT). 

Telediagnóstico significa o uso das TIC para a realização de serviços de apoio ao 

diagnóstico de condições ou doenças através de distâncias geográficas e/ou temporais, 

geralmente de forma assíncrona, facilitando o acesso a serviços especializados. Busca 

reduzir o tempo de diagnóstico, possibilitando tratamento para complicações previsíveis 

por meio do diagnóstico precoce. Informações sobre as ações de telediagnóstico foram 

encontradas em 37 NT, predominando as áreas de telecardiologia, teledermatologia, 

teleradiologia e teleoftalmologia.  

O grau de detalhamento da informação disponível sobre as ações de 

telediagnóstico e SOF disponibilizadas na web pelos NT, todavia, era frequentemente 

pequeno, impedindo conhecer de forma mais precisa e detalhada as atividades prestadas. 

A indisponibilidade de dados sugere um desafio em relação à comunicação, dificultando 

o alcance e acesso da informação, tanto pelos profissionais de saúde quanto para os 

beneficiários e interessados pelos serviços oferecidos nos NT.  
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 Verificou-se ainda a presença de 112 redes sociais vinculadas aos NT, 

predominando Facebook (42) e YouTube (32). Apesar de alguns Núcleos terem 

plataformas digitais com acesso restrito, foi possível obter informações sobre as 

modalidades ofertadas e atividades de educação nessas mídias. Mídias sociais possuem 

um potencial didático e pedagógico no que diz respeito à educação em saúde 

(MALDONADO et al., 2016), e eram frequentemente utilizadas pelos NT para divulgar 

as atividades educativas ofertadas. 

 Atualmente, as redes sociais são um meio de comunicação que vem ganhando 

espaço importante na área da saúde. No contexto da pandemia da COVID-19, observou-

se uma intensa produção dos NT sobre conteúdos com orientações de prevenção e 

cuidado em saúde no YouTube, aplicativos, Facebook, Instagram (CAETANO et al., 

2020b). Dada a necessidade de isolamento social, o processo de consolidação de tais 

mecanismos de comunicação constituiu-se como uma forma de reduzir a distância e 

facilitar o acesso à informação.  

 

CONCLUSÕES 

 O estudo permitiu mapear a distribuição dos Núcleos de Telessaúde no país, cuja 

importância vem crescendo em termos quantitativos e atingiram ainda maior relevância 

com o estabelecimento da pandemia da COVID-19. Informações sobre o quantitativo e 

ações realizadas por esses núcleos é fundamental para o planejamento, gestão e avaliação 

desses serviços, mas se constitui ainda um desafio, dado a ausência de uma fonte única, 

continuamente atualizada e de fácil consulta aos interessados. 

Nesse sentido, a busca congregando múltiplas fontes de informação (páginas da 

RUTE e da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e dados do CNES) 

ampliou a possibilidade de identificação dos serviços. Realizado com base nas 

informações disponibilizadas na web e nos sites governamentais dos NT, que funcionam 

como recursos de divulgação de seus serviços, permitiu identificar a potencialidade 

desses lócus na divulgação das atividades dos serviços de telemedicina.  

Ausência de sites na web, dados incompletos ou desatualizados, dinamicidade de 

substituição dos conteúdos presentes nesses espaços virtuais ao longo do tempo, e 
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dificuldades de recuperação de informações mais detalhadas sobre alguns serviços 

ofertados foram algumas das limitações identificadas na utilização da web como fonte de 

informação sobre aplicações da Telessaúde.  

 Ampliar o uso da web como fonte interativa de informação e de consulta para os 

usuários é um dos desafios para a gestão dos serviços de telessaúde. Investimento em 

ferramentas que atendam às demandas crescentes por democratização da informação, 

transparência, confiabilidade e consistência dos dados são fundamentais para o 

fortalecimento desses serviços no país. 

 Os achados do estudo podem contribuir no planejamento das ações dos NT, 

considerando fatores políticos, sociais e financeiros que impactam diretamente na 

conformação, consolidação e organização dos serviços de telessaúde e, portanto, devem 

ser alvo de futuras pesquisas e debates no âmbito do Sistema Único de Saúde.  
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RESUMO:  

A obesidade é uma realidade entre as pessoas de todo mundo e está presente em diferentes 

escalas em todas as nações existentes. As questões sociais e comportamentais como a 

cultura e o estilo de vida característicos de cada país interferem para que os índices de 

obesidade sejam mais baixos ou mais altos. Sendo assim, a busca pelo emagrecimento é 

contínua e muito antiga, a quantidade de informação disponível sobre o assunto causa 

grande confusão e muitas vezes faz com que as pessoas sigam atitudes erradas e que 

dificultam o seu processo de perda de peso. Ao longo dos anos diversas metodologias 

foram desenvolvidas em busca do corpo perfeito, desde dietas restritivas até cirurgias 

evasivas. Porém, o caminho para o emagrecimento saudável e definitivo está na completa 

reformulação das ideologias, comportamentos e crenças limitantes do indivíduo em 

questão. O objetivo geral do artigo em questão é demonstrar como a inteligência 

emocional pode ser a chave para o emagrecimento saudável aliada aos demais conceitos 

fundamentais: a prática esportiva e a nutrição alimentar correta. A metodologia escolhida 

se refere à revisão bibliográfica e foi capaz de direcionar a conclusão de que soluções 

rasas e imediatistas só levam ao emagrecimento de curto prazo, sendo necessário que a 

inteligência emocional do indivíduo seja desenvolvida através de técnicas de psicanálise, 

reprogramação cerebral, de hábitos, dentre outros.  

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Emagrecimento. Inteligência Emocional.  

 

 

THE TRIPOD OF SLIMMING: EMOTIONAL INTELLIGENCE, SPORTS 

PRACTICE AND FOOD NUTRITION 

ABSTRACT: 
Obesity is a reality among people around the world and is present at different scales in all 

existing nations. Social and behavioral issues such as each country's characteristic culture 

and lifestyle interfere with lower or higher obesity rates. Therefore, the search for weight 
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loss is still very old, the amount of information available on the subject causes great 

confusion and often causes people to follow wrong attitudes and make their weight loss 

process difficult. Over the years several methodologies have been developed in search of 

the perfect body, from restrictive diets to evasive surgeries. However, the path to healthy 

and definitive weight loss lies in the complete overhaul of the limiting ideologies, 

behaviors and beliefs of the individual concerned. The general objective of the article in 

question is to demonstrate how emotional intelligence can be the key to healthy weight 

loss combined with the other fundamental concepts: sports practice and correct food 

nutrition. The chosen methodology refers to the literature review and was able to direct 

the conclusion that shallow and immediate solutions only lead to short-term weight loss, 

and it is necessary that the individual's emotional intelligence be developed through 

psychoanalysis techniques, brain reprogramming, habits. , in others. 

KEYWORDS: Obesity. Weight loss. Emotional intelligence. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) um em cada oito adultos 

em todo o planeta é obeso. A projeção é de que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de 

indivíduos estejam com excesso de peso, sendo mais de 700 milhões com obesidade. Já 

o número de crianças com sobrepeso e obesidade pode chegar a 75 milhões, caso nada 

seja feito – incluindo 427 mil crianças com pré-diabetes, 1 milhão com hipertensão 

arterial e 1,4 milhão com aumento do acúmulo de gordura no fígado. 

Apesar de a obesidade ser uma realidade entre os brasileiros, a mesma não é vista 

com comodismo, na maioria dos casos. A luta em busca da diminuição do peso e o retorno 

para um corpo dentro dos padrões recomendados é muito recorrente. Porém, é muito 

comum que as pessoas não saibam a forma correta de buscar esse emagrecimento e 

acabam escolhendo tomar atitudes e fazer uso de técnicas que não são favoráveis ao seu 

objetivo  

Entretanto, é preciso pontuar o quanto o advento que corresponde a revolução 

tecnológica causou grandes impactos nesse meio. Isso porque a internet facilita o acesso 

a informações, bem como também facilita a postagem de informações para qualquer 

pessoa e em qualquer lugar do mundo. O fim de boa parte das limitações causadas pela 

distância física entre as pessoas alterou diversos tipos de interação humana. 
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Hoje, uma pessoa pode ter acesso a diversas formas de emagrecer, inúmeras dietas 

e muitos tipos diferentes de treinamentos físicos. Porém, em uma maioria esmagadora 

dos casos, essas informações não derivam de estudos científicos e não tiveram sua 

aplicabilidade testada em uma quantidade satisfatória de organismos diferentes para que 

possa de fato ser considerada adequada para ser seguida.  

Por isso, é de extrema importância que se realizem estudos com base acadêmica 

e através de comprovação científica sobre esse tema que é de tanto interesse social e 

medicinal. É preciso garantir também que essa informação chegue a uma boa parte da 

população e que se instaure o costume de sempre procurar saber a procedência das 

informações recebidas antes de iniciar processos que podem ser prejudiciais à saúde de 

forma até mesmo irreversível. 

O emagrecimento se trata de um processo e deve ser visto como tal, bem como 

exige dos indivíduos um conjunto de habilidades que não estão ligadas apenas a parte 

física como também a mente e o estado emocional dos mesmos. Logo, para que o 

processo de emagrecimento ocorra de modo saudável e possa ser duradouro, é preciso 

que a inteligência emocional dessa pessoa esteja fortalecida para que assim ela possa 

colocar em prática as atividades físicas e a nutrição alimentar necessárias ao processo.  

O objetivo geral do presente trabalho é apresentar a inteligência emocional como 

o caminho para o tripé do emagrecimento que consiste no fortalecimento da mente, rotina 

de exercícios físicos e nutrição alimentar. Os objetivos específicos consistem em pontuar 

a problemática do sobrepeso, a necessidade de atividades físicas e alimentação correta, e 

o uso de técnicas de psicanálise e reprogramação cerebral com foco no emagrecimento 

saudável.  

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho é descritiva e 

qualitativa e faz parte da classe das pesquisas bibliográficas. Bem como se apresentam 

todos os estudos caracterizados como revisões, este estudo foi elaborado através de uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema. Realizando a leitura, seleção e compreensão dos 

materiais acadêmicos encontrados nas plataformas como Scientific Electronic Library 

Oline (SCIELO), Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Public 

Medine or Publisher Medine (PUBMED), nos idiomas português e inglês.  
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OBESIDADE: BREVE CONTEXTO 

A obesidade se tornou um caso de saúde pública nos últimos 30 anos, isso porque 

pela primeira vez na história da humanidade morrem mais pessoas devido a complicações 

causadas pela obesidade, do que por desnutrição. O problema se agrava mais ainda 

quando analisamos os fatos apresentados por Dias (2017), onde se constata que a 

obesidade vem aumentando seus níveis em todas as faixas etárias e em pessoas do sexo 

masculino e feminino, sendo ainda mais presente em pessoas com menor poder aquisitivo.  

Muitos são os fatores envolvidos nesse aumento nas taxas de obesidade no Brasil, 

a má alimentação, a constante pressão para executar todas as funções do dia a dia e o ato 

de colocar a saúde financeira acima da saúde física podem ser descritos como as maiores 

causas dessa realidade. Para a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma das 

maiores doenças do século XXI e os fatores socioculturais seguem fazendo com que essas 

taxas cresçam ainda mais (OMS, 2018).  

Por ser uma doença que deriva também de atos exercidos em sociedade e até 

mesmo culturais, é obrigação do Estado desenvolver intervenções médicas que visem a 

disseminação de informações que conscientizem as pessoas sobre os riscos da obesidade 

em longo prazo. O ato de consumir alimentos orgânicos, menos industrializados, evitar 

frituras, doces sortidos e bebidas gasosas devem ser incentivados nas escolas, empresas 

e em todos os centros de grande acesso populacional (DANTAS, 2015).  

É importante salientar que apesar de ser uma doença, a obesidade não deve ser 

tratada através de remédios e sim por meio de uma completa mudança de vida e de 

pensamentos. Obviamente, as demais anormalidades biológicas causadas pelo sobrepeso 

como a diabetes, pressão alta, problemas de articulações, dentro outros devem ser tratados 

através de remédios. Segundo Bertuol e Navarro (2015) a adoção de uma alimentação 

saudável e balanceada, rica em alimentos naturais e prática diária de exercícios físicos 

são atitudes que viabilizam o tratamento da obesidade e resultam no emagrecimento.  

Sendo assim, no que diz respeito à alimentação, é de suma importância que o 

indivíduo procure a ajuda profissional especializada de um nutricionista, nutrólogo ou 

endocrinologista. Para que esse paciente possa ser submetido aos exames necessários que 
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irão apresentar em que situação está a sua saúde e após isso definir as metodologias de 

ação para a reabilitação de uma boa qualidade de vida (DANTAS, 2015).  

Para Dantas (2015) a frequente prática de exercícios físicos é o que define uma 

boa parte dos resultados de combate à obesidade e suas consequências, logo é preciso que 

esse paciente também procure um profissional especializado em séries de exercícios 

físicos que promovam a perda de gordura corpórea de forma saudável e respeitosa frente 

as suas limitações individuais.  

O emagrecimento é um dos assuntos mais estudado e comentado em todos os 

meios relacionados à qualidade de vida, por isso existe uma infinidade gigantesca de 

conteúdos que tratam sobre o assunto. Porém, muitos deles não passam informações 

corretas e saudáveis sobre o ato de emagrecer e isso ocorre porque os autores de tais 

indicações não são munidos dos conhecimentos necessários para tratar de assuntos tão 

sérios (VIANA et. al, 2017).  

Segundo Albuquerque (2016) as metodologias de treinamento físico devem ser 

elaboradas pelo profissional de acordo com as necessidades físicas e as limitações 

biológicas do paciente. Associações simples podem ser analisadas a partir disso, por 

exemplo: obviamente uma pessoa obesa precisa executar exercícios aeróbicos para iniciar 

seu processo de emagrecimento, porém esse paciente não pode ser submetido a longas e 

intensas corridas. Assim, se faz necessário a observação desses dois pontos para formular 

o tipo de treinamento físico que será utilizado com o paciente em questão.  

Apesar da grande quantidade de informação, é possível separar essas técnicas de 

treinamento com foco em emagrecimento em dois grandes grupos: treinamentos 

contínuos e treinamentos intervalados. Ambos podem ser usados como base da 

construção do treino físico de todas as pessoas, sendo elas obesas ou não. Porém, no caso 

de indivíduos com excesso de peso corpóreo, há um tipo de treinamento mais indicado 

por apresentar melhores resultados (ALBUQUERQUE, 2016). 

O primeiro passo a ser alcançado através dos exercícios físicos é a resistência 

física, isso porque pessoas que possuem um estilo de vida sedentário aliada ao sobrepeso 

corpóreo resulta em uma grande deficiência de resistência física. A definição mais ampla 

de resistência física é como sendo a tolerância à intensidade e duração de todos os tipos 



 

212 
 

de exercícios físicos, no início de um plano de melhora física, essa resistência precisa ser 

trabalhada para que assim os treinos possam fluir da maneira correta (SPAGNOL, 2015).  

A autora - Spagnol (2015) - enfatiza ainda que cabe ao profissional qualificado e 

licenciado, analisar o estilo de vida, o estado de saúde e as preferências de seu paciente, 

para que assim seja elaborado o melhor treino possível. Através da aplicação de uma 

metodologia de treinamento físico adequada ao biotipo de cada paciente, traz os 

resultados desejados em um menor período de tempo e de forma saudável.  

Porém, nem todos os indivíduos conseguem emagrecer através de exercícios 

físicos e alimentação regrada, para Corrêa et. al. (2017) muitas são as causas para que não 

haja o emagrecimento esperado através das mudanças de hábitos propostas. Alguns 

pacientes são impossibilitados de realizar atividades físicas ou são portadores de alguma 

patologia que não permite a perda das calorias mediante o estímulo dado pela dieta e 

pelos exercícios.  

Sendo assim, a cirurgia bariátrica se torna uma opção viável para esses pacientes 

que não conseguem diminuir o seu peso de outras formas menos evasivas. Entretanto, 

mesmo que o processo cirúrgico de uma bariátrica consista em reduzir o estômago, não é 

considerado um método irreversível no que se refere ao peso do paciente, já que o mesmo 

pode voltar a engordar durante sua vida (FLOR, 2015). 

A obesidade pode acarretar uma perda considerável na capacidade física dos 

pacientes, isso porque o sobrepeso afeta a locomoção e a resistência dos indivíduos. Dessa 

forma, é extremamente comum que a obesidade esteja diretamente associada ao 

sedentarismo (SANTOS; RIBEIRO, 2016). Mesmo após a realização da cirurgia 

bariátrica, o paciente continua com a sua capacidade física limitada e a alteração dessa 

realidade consiste em um longo e assistido processo.  

 

CAPACIDADE FÍSICA DOS INDIVÍDUOS E A PROBLEMÁTICA DO 

SEDENTARISMO  

Segundo Santos e Ribeiro (2016) a definição correta de capacidade física seria as 

características pontuais e singulares de cada indivíduo em relação com o seu corpo físico, 
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ou seja, as habilidades que possui em realizar atividades e exercícios físicos. Essas 

capacidades físicas são divididas em grupos, sendo eles: velocidade, resistência, 

equilíbrio, força e flexibilidade.  

Determinados esportes ou exercícios físicos dependem dessas capacidades físicas 

para serem executados da maneira correta, o atletismo, por exemplo, exige que seu 

praticante esteja munido de capacidades físicas relacionadas a velocidade, força e 

resistência.  

É importante ressaltar também que essas capacidades físicas não podem ser 

relacionadas a dons que já nascem com os indivíduos, se trata de muito treino e 

aperfeiçoamento. Ou seja, é preciso que o indivíduo faça exercícios ou pratique esportes 

de forma regular para que consiga se aprimorar e dominar as capacidades físicas que 

deseja (SANTOS; RIBEIRO, 2016). 

O sedentarismo vem se tornando um caso de saúde pública, tal afirmação se valida 

pelo fato de que a adoção de um estilo de vida sedentário é extremamente prejudicial à 

saúde do indivíduo e contribui para o acúmulo de gordura, sobrepeso, obesidade e 

doenças cardiovasculares (FLOR, 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um a cada quatro adultos são 

considerados sedentários e relatam não realizar nenhum tipo de atividade física durante a 

sua rotina. Isso inclui também atividades simples como descer e subir escadas, percorrer 

pequenas distâncias a pé ou até mesmo dançar nos fins de semana. Para Flor (2015) esses 

dados estão diretamente relacionados ao aumento dos índices de obesidade e sobrepeso 

já supracitados neste artigo.  

No ano de 2018, a OMS publicou outro relatório que apresenta dados alarmantes: 

a América Latina é a região que concentra a maior quantidade de pessoas sedentárias no 

mundo, chegando a quase 40% da população total. O critério utilizado para nortear a 

pesquisa consiste em saber se as pessoas praticam exercícios físicos suficientes para 

serem consideradas saudáveis e o Brasil é o país da América Latina que menos atende a 

esse critério, ou seja, que concentra a maior população sedentária da região. O relatório 

mostra que 47% dos brasileiros não realizam nenhum tipo de atividade física durante o 

dia e segue ostentando hábitos não saudáveis e ingerindo alimentos sem valor nutricional.  
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O sedentarismo e hábitos alimentares errados correspondem à combinação mais 

prejudicial à saúde dos indivíduos e quando mantidos em longo prazo podem resultar na 

degradação da saúde do indivíduo, obesidade e doenças cardiovasculares graves. Sendo 

assim, os pacientes chegam a um nível onde a recomendação passa ser a intervenção 

cirúrgica: a bariátrica. Para que seja possível a prática de exercícios físicos e um período 

sem a ingestão de alimentos ricos em gorduras e pobres em nutrientes. 

 

O ESTADO EMOCIONAL DEBILITADO E O DESENVOLVIMENTO DE 

COMPULSÕES ALIMENTARES  

A Compulsão alimentar faz parte de um conjunto de transtornos chamados de 

“Transtornos do Comportamento Alimentar”. Os Transtornos do Comportamento 

Alimentar (TCA) são doenças mentais graves, marcadas por alterações no 

comportamento e atitudes relacionadas à ingestão de alimentos e pela intensa 

preocupação com o peso ou a forma do corpo. De acordo com o DSM-V (APA, 2015) os 

transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na 

alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou 

na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou 

o funcionamento psicossocial. 

Destaca-se que, a obesidade não está incluída no DSM-V como um transtorno 

mental. A obesidade (excesso de gordura corporal) resulta do excesso prolongado de 

ingestão energética em relação ao gasto energético. Uma gama de fatores genéticos, 

fisiológicos, comportamentais e ambientais que variam entre os indivíduos contribui para 

o desenvolvimento da obesidade; dessa forma, não é considerada um transtorno (SOUZA; 

PESSA, 2016).  

Como bem colocam Souza e Pessa (2016), existem associações robustas entre 

obesidade e uma série de transtornos mentais (p. ex., transtorno de compulsão alimentar, 

transtornos depressivos e bipolares, esquizofrenia). Os efeitos colaterais de alguns 

medicamentos psicotrópicos contribuem de maneira importante para o desenvolvimento 

da obesidade, e esta pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de alguns 

transtornos mentais (p. ex., transtornos depressivos). 



 

215 
 

Segundo o Instituto Nacional da Saúde Mental, o TCA corresponde a uma doença 

que causa graves perturbações em sua dieta diária, tais como comer quantidades muito 

pequenas ou comer em excesso. Uma pessoa que tem um transtorno da alimentação pode 

ter começado por comer pequenas ou grandes quantidades de comida, mas o impulso de 

comer mais ou menos em algum momento disparou ficando fora de controle. Angústia 

severa ou preocupação pela forma ou peso do corpo também se podem caracterizar como 

um transtorno da alimentação (FORTES, 2015). 

Os TA surgem com maior frequência durante a infância e adolescência. Segundo 

Fortes (2015) podemos dividir as alterações do comportamento alimentar neste período 

em dois grupos; primeiramente, aqueles transtornos que ocorrem precocemente na 

infância e que representam alterações da relação da criança com a alimentação.  

Estas condições parecem não estar associadas a uma preocupação excessiva com 

o peso ou a imagem corporal. Aqui geralmente a criança desenvolve: o transtorno da 

alimentação na primeira infância, que leva ao emagrecimento e a dificuldade em ganhar 

peso corporal; a pica, ingestão de substâncias não nutritivas, como terra e alimentos crus; 

ou o transtorno da ruminação, episódios de remastigação da comida que não possui uma 

causa médica. 

O segundo grupo de transtornos tem o seu aparecimento mais tardio e é 

constituído pelos TA propriamente ditos; a anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), 

a compulsão alimentar (CA) e o distúrbio de distorção de imagem. 

De especial interesse para os profissionais envolvidos com o atendimento de 

crianças e adolescentes são a anorexia e bulimia nervosa e a categoria diagnóstica 

denominada transtorno da compulsão alimentar (TCA). Neste contexto, o indivíduo 

possui muito interesse na temática da alimentação (embora tente evitá-la de alguma 

maneira) e muita preocupação com o ganho de peso e com sua imagem corporal. 

Para Westmoreland et. al. (2016) postulam no seu artigo entre as doenças de 

etiologia desconhecida que se inter-relacionam estão a anorexia nervosa (AN) e a bulimia 

nervosa (BN). Ambas caracterizadas por padrões anormais de comportamento alimentar 

e controle de peso e por percepções alteradas sobre o próprio peso e corpo. 
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O Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA) é uma nova entidade no DSM-V 

(2015) criada para responder às evidências empíricas que apontavam para sua existência, 

e que explica o comportamento alimentar das pessoas que não conseguem controlar o 

consumo de alimentos, que ingerem grande quantidade de alimentos em um período 

discreto de tempo, mas depois não realizam manobras como provocar vômitos para 

reduzir os efeitos do excesso de comida.  

Segundo os parâmetros divulgados pelo CID (2018) os critérios diagnósticos do 

DSM-V (DSM-V (2015) para o TCA são: 

A - Episódios de compulsão recorrentes. Um episódio de compulsão é 

caracterizado pelos seguintes dois eventos: 

1- Ingestão, em um determinado período (por exemplo, dentro de 

qualquer período de duas horas), de uma quantidade de alimentos 

claramente superior ao que a maioria das pessoas ingeriria em um 

período similar em circunstâncias semelhantes. 

2- Sentimentos de falta de controle sobre o que é ingerido durante o 

episódio (por exemplo, sensação de que você não pode parar de comer 

ou controlar o que é engolido ou a quantidade do que é engolido). 

B - Os episódios de compulsão estão associados a três (ou mais) dos 

seguintes eventos: 

1- Come muito mais rapidamente do que o habitual. 

2- Come até se sentir desagradavelmente satisfeito. 

3- Come grandes quantidades de comida quando não se sentir 

fisicamente com fome. 

4- Come sozinho devido à vergonha sentida pela quantidade engolida. 

5- Sentir-se deprimido ou muito envergonhado consigo mesmo. 

C- Desconforto intenso com os episódios de compulsão alimentar. 

D- A compulsão alimentar ocorre, em média, pelo menos uma vez por 

semana durante três meses. 

E- A compulsão não está associada à presença recorrente de 

comportamento compensatório inadequado como na bulimia nervosa e 

não ocorre exclusivamente no curso da bulimia nervosa ou anorexia 

nervosa (CID, 2018, p. 25). 

 

Especifique se também que: a) em remissão parcial: depois de ter atendido todos 

os critérios para a compulsão alimentar de antemão, a compulsão alimentar ocorre com 

uma frequência média inferior a um episódio semanal durante um período contínuo; b) 

em remissão total: depois de ter cumprido todos os critérios para compulsão alimentar 

antes, nenhum dos critérios foram atendidos durante um período contínuo. 
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O presente manual orienta o profissional a especificar a gravidade atual: suave, 

moderada, séria ou extrema de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) para a 

faixa etária. 

A CID-18 (2018) não inclui o TCA no capítulo Transtornos Comportamentais 

associados a disfunções fisiológicas e fatores somáticos, embora inclua Hiperfagia em 

outros transtornos psicológicos, que descreve como ingestão excessiva como reação a 

eventos estressantes (luto, acidentes, intervenções eventos cirúrgicos e emocionalmente 

estressantes) e que leva à obesidade. Esta descrição está muito longe da descrição feita 

pelo DSM, mas é a mais semelhante ao TCA.  

Os critérios da CID-18 (2018) para hiperfagia em outros transtornos psicológicos: 

A - ingestão excessiva como uma reação a eventos estressantes e que 

leva à obesidade. Duelos, acidentes, intervenções cirúrgicas e eventos 

emocionalmente estressantes podem levar à "obesidade reativa", 

especialmente em pacientes predispostos ao ganho de peso. 

B - Obesidade como causa de alterações psicológicas não deve ser 

codificada aqui. A obesidade pode fazer com que o paciente se sinta 

muito sensibilizado sobre sua aparência e desencadeie uma falta de 

confiança nas relações interpessoais. 

C - A avaliação subjetiva das dimensões corporais pode ser exagerada 

(CID, 2018, p. 27). 

 

Dessa forma, se torna necessário que os pais, responsáveis legais e todo e qualquer 

indivíduo que tenha contato direto com esse indivíduo esteja atento a todas as situações, 

comportamentos e ações executadas pelos mesmos, que levem a crer que estejam 

desenvolvendo distúrbios alimentares, como a compulsão alimentar, tratada no presente 

trabalho. Iniciando assim um tratamento psicológico e médico adequado para que esse 

adolescente volte a ser saudável e ter sua qualidade de vida. 

A diversidade humana se aplica a todos os contextos e a todos os indivíduos 

humanos, isso é cada pessoa pode e costuma reagir de diferentes maneiras frente a 

determinadas situações. A Compulsão Alimentar deve ser diagnosticada através de uma 

bateria de exames e análises comportamentais e psicológicas que devem ser realizadas 

por especialistas na área, quanto mais cedo o diagnóstico for passado, mais rápido e mais 

eficaz é o tratamento.  
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A problemática que envolve a relação do indivíduo com distúrbio alimentar com 

a sua família começa já no recebimento da confirmação da existência do transtorno: o 

diagnóstico final que classifica o jovem como um compulsivo alimentar. Por ser um 

transtorno que afeta a parte cognitiva e em casos mais leves não apresenta sintomas físicos 

tão visíveis, é muito comum que pais e responsáveis legais desacreditem da existência da 

condição que afeta seus filhos (MELEK; MAIA, 2017). 

É preciso que se compreenda que existe uma quebra de planos, ideias e certezas 

dos pais no momento em que o diagnóstico é confirmado. Isso porque os mesmos, assim 

como todas as famílias, haviam se planejado para darem a luz e criarem um filho que não 

apresentasse nenhum problema de saúde ou limitação social.  

Segundo Melek e Maia (2017) é como se aquele filho imaginado pelos pais fosse 

embora após o diagnóstico, e os pais precisam conhecer, aprender a lidar e desenvolver 

uma relação de afeto com aquele novo indivíduo que se encontra com distúrbios 

alimentares.  Isso faz com que o primeiro desafio desse paciente seja a inclusão dentro de 

sua própria casa e a aceitação de seus próprios familiares.  

Segundo Cobelo (2019) o apoio familiar é fundamental para o desenvolvimento 

do tratamento do paciente com distúrbios alimentares, isso porque o convívio familiar 

pode ser o maior contato social na vida daquele indivíduo. Nessa etapa da adolescência, 

onde o diagnóstico ainda é uma novidade, é o momento onde o paciente toma consciência 

de que suas práticas não são saudáveis e que se encontra doente, sendo necessário que 

refaça todas as suas ideias de saúde e beleza.  

Caso essa fase de reconhecimento, ainda no seio da família, seja conflituoso ou 

não consiga apresentar evolução, pode causar grandes atrasos no desenvolvimento social, 

emocional e físico desse indivíduo com distúrbios alimentares. Fazendo com que a 

construção de laços e a socialização fora de casa sejam ainda mais complicadas e 

traumáticas, dificultando a evolução do tratamento e a ressignificação do seu corpo e do 

ato de comer (COBELO, 2019).  

Porém, existem ainda casos onde o desenvolvimento de compulsão alimentar e 

demais transtornos do gênero, são incentivados e motivados pelas famílias. Existem uma 
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série de fatores que são nocivos para indivíduos que estão em processo de 

desenvolvimento ou são mais suscetíveis a distúrbios relacionados à alimentação.  

Os fatores familiares estão associados à reprodução dos padrões de beleza, ou seja, 

a exclusão e a perseguição de um indivíduo da família que não segue, e não se esforça 

para seguir, os padrões de beleza impostos. Leonidas e Santos (2015) colocam que esses 

fatores são ainda mais extensos para meninas em idade de desenvolvimento com suas 

mães ou familiares próximas de sexo feminino.  

Logo, é possível dizer que esses fatores estão altamente associados à ideia de 

posse, construída e empregada sobre as crianças e adolescentes ao longo das gerações, 

por parte de seus pais, responsáveis e da sociedade de forma geral. Essa ideologia coloca 

que esses indivíduos são posse de seus progenitores, e é construída de acordo com a forma 

como a criança e o adolescente eram vistos pela sociedade.  

Sendo assim, é preciso que os pais ou responsáveis legais desse indivíduo, bem 

como todos aqueles sujeitos que fazem parte da família e do círculo social direto, não 

reproduzam padrões de beleza inalcançáveis e nem pressionem esses adolescentes para 

utilizarem seus corpos como um objeto a ser moldado. Apenas dessa forma ocorre a 

prevenção do desenvolvimento da compulsão alimentar e de outros distúrbios, da mesma 

forma que essa mudança de comportamento também pode ajudar no tratamento de 

pacientes já diagnosticados.  

 

O DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM BUSCA DO 

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL 

Apesar de os seres humanos serem categorizados como racionais, ainda contam 

com uma infinidade de emoções que são extremamente complexas e que podem motivar 

a execução de ações que nem sempre são benéficas para si e para aqueles que convivem 

com os mesmos.  

Em busca de controlar essa situação, a inteligência emocional é um conceito 

desenvolvido dentro da psicologia que tem por definição o ensinamento da forma correta 

e saudável de lidar com as emoções. Como bem explica Shim (2018), a inteligência 
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emocional não consiste no silenciamento de emoções, mas sim no desenvolvimento do 

controle das mesmas a fim de usá-las com objetivos individuais e coletivos benéficos.  

Quando fortalecida, a inteligência emocional traz diversos benefícios para os 

indivíduos. Não apenas no tratamento de sofrimentos emocionais já consolidados, como 

também na prevenção do desenvolvimento de transtornos, distúrbios e até doenças 

psicológicas de natureza emocional. De modo que a convivência e a socialização são 

facilitadas através do autoconhecimento e da compreensão das sensações e emoções 

vividas por terceiros (SHIM, 2018).  

Apesar das emoções serem completamente naturais à existência humana, muitas 

vezes não há um direcionamento correto da forma como essas emoções devem ser 

conduzidas. Para Goleman (2015) a maioria das pessoas que não desenvolvem a 

inteligência emocional passa a desenvolver uma valorização constante de emoções 

negativas e tóxicas ao seu desenvolvimento pessoal, profissional e até mesmo de suas 

relações sociais.  

O foco da inteligência emocional é ajudar o indivíduo a controlar suas emoções e 

fazer com que as mesmas sejam utilizadas para que possa usar essa energia para 

atividades positivas e que promovam sua evolução em todos os aspectos de sua vida, 

incluindo o emagrecimento.  

Farah e Castanho (2018) colocam que a psicanálise pode ser fundamental para a 

busca do desenvolvimento da inteligência emocional, inclusive quando o foco for o 

emagrecimento. Tal realidade se deve ao fato de que as sessões de psicanálise, quando 

aplicadas da forma correta, são capazes de fazer com que o paciente se conheça melhor, 

compreenda suas emoções, a origem de seus traumas e a construção dos seus 

comportamentos alimentares irregulares e incorretos.  

Como já supracitado, o emagrecimento é um processo que exige muito esforço e 

habilidades diversas em todas as áreas de ação do indivíduo. A mente pode ser colocada 

como o ponto chave para o sucesso desse processo, visto que é através de seus comandos 

que ocorre a ingestão incorreta de alimentos bem como o desenvolvimento do 

sedentarismo. 
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Para Farah (2019) a psicanálise pode auxiliar o paciente na reprogramação das 

suas atividades cerebrais, na reformulação dos seus hábitos fazendo uso de técnicas como 

a hipnoterapia.  Através da compreensão dos seus traumas e crenças limitantes, sanando-

as por meio do desenvolvimento da inteligência emocional. Logo, o emagrecimento 

saudável passa a ser o resultado da reformulação completa dos hábitos alimentares e do 

combate ao sedentarismo com a realização de atividades físicas diárias.  

 

METODOLOGIA 

O presente artigo faz jus a uma metodologia exploratória, que segundo o autor 

Severino (2017, pg. 41), “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses”. Destaca ainda, o envolvimento do levantamento bibliográfico, traz a 

relevância que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (SEVERINO, 2017). 

Diante a essas especificações o presente estudo desenvolvido é de natureza 

qualitativa e descritiva, e também foi utilizado em pesquisas bibliográficas. A base dos 

dados utilizados foi encontrada e retirada de plataformas para pesquisas acadêmicas como 

ScientificElectronic Library Oline (SCIELO), Literatura Latino-americana em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico, nos idiomas português e inglês.  

O período de elaboração deste estudo iniciou-se em dezembro de 2019 com 

conclusão em janeiro de 2020. Foram utilizados para o desenvolvimento do presente 

estudo, descritores de pesquisa, sendo eles em português: Compulsão Alimentar, 

Obesidade, Inteligência Emocional; Comportamento Alimentar, Atividades Físicas, 

Psicanálise. Foram selecionados e revisados artigos que apresentassem relação com os 

descritores escolhidos, realizando a seleção e compreensão de informações importantes 

contidas em cada artigo.  

O estudo foi organizado na seguinte sequência: em um primeiro momento se fez 

necessário a análise de artigos originais obedecendo aos descritores propostos, fazendo 

combinações com operadores como and, al not utilizando palavras chaves do tema, 

usando os filtros: base de dados, idiomas, ano de publicação e tipo de documentos. Já em 
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um segundo momento foi selecionado artigos através de leitura do resumo verificando 

assim aqueles com maior relevância para o estudo aqui apresentado, sendo excluídos os 

que fugiam da temática proposta e considerando os critérios de exclusão. Por fim, todos 

os artigos selecionados passaram por uma leitura e tradução na íntegra para determinar 

sua legibilidade, assim feito análise dos mesmos de forma criteriosa para a extração dos 

dados. 

Os critérios de inclusão adotados consistem em artigos acadêmicos reconhecidos, 

que tenham sido escritos entre os anos de 2000 a 2019, nos idiomas inglês e português, e 

que tratem da inteligência emocional desenvolvida como o caminho para o 

emagrecimento saudável e concreto.  

Foram excluídos dos referenciais bibliográficos aqueles artigos que não sejam 

academicamente reconhecidos, produzidos e publicados fora do período mencionado ou 

que estejam em outro idioma além dos supracitados. Os dados recolhidos através das 

pesquisas bibliográficas realizadas nas plataformas de artigos acadêmicos foram 

criteriosamente analisados e compreendidos para que fosse viabilizada a produção do 

presente trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante o conhecimento adquirido para que fosse viabilizada a produção textual 

do presente trabalho é possível concluir que a obesidade é um problema de saúde pública 

e extremamente silenciado em muitos âmbitos da sociedade. É preciso que o combate à 

incidência da obesidade seja uma prioridade para o Estado e que campanhas de 

conscientização e de incentivo ao esporte sejam adotadas. 

É de suma importância que haja a plena compreensão de que medidas imediatistas 

e prejudiciais à saúde como dietas extremamente restritivas, cirurgias evasivas e 

desnecessárias ou o uso de medicamentos não regulamentados e prescritos, não 

correspondem ao caminho correto para o emagrecimento saudável e duradouro.  
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O desenvolvimento da inteligência emocional, através da psicanálise e da 

reprogramação cerebral, são formas adequadas para se atingir o emagrecimento pleno e 

saudável por meio da alimentação balanceada e da prática de atividades físicas regulares.  
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CAPÍTULO XIII 

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM 
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RESUMO: 

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é definida como a presença de lesões que 

resultam em perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais, o que apresenta 

grande impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos acometidos e gera 

limitações físicas e psicológicas. O tratamento hemodialítico tem como objetivo atenuar 

os sintomas provocados pelo mau funcionamento renal e proporcionar uma melhor 

qualidade de vida. Métodos: Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal, por 

meio da aplicação da Escala de Lawton que avaliou a capacidade funcional e do 

questionário KDQOL-SF 36 que avaliou a percepção da qualidade de vida, em pacientes 

renais crônicos submetidos à hemodiálise no município de Bom Despacho-MG. 

Resultados: Os 59 pacientes incluídos no estudo, tinham idade entre 22 e 77 anos com 

média entre 54,93 ±13,67 anos. 35 (59,3%) eram do sexo masculino e 24 (40,7%) do sexo 

feminino. Houve correlação da capacidade funcional com o funcionamento físico, (r= 

0,570 p=0,000), da capacidade funcional com a função sexual, (r=0,613 p=0,012), do 

domínio efeitos da doença com energia/fadiga (r= 0,631 p=0,002), da energia/fadiga com 

funcionamento físico, (r=0,487 p=0,000) e por fim na saúde geral com tempo de 

tratamento (r=0,301 p=0,021).Conclusão: Conclui-se que pacientes renais crônicos 

submetidos à hemodiálise na cidade de Bom Despacho-MG, apresentam modificações 

significativas da sua capacidade funcional e na sua qualidade de vida. Porém, após a 

análise dos dados obtidos dos questionários foi possível perceber que a percepção dos 
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pacientes da sua qualidade de vida e capacidade funcional é satisfatória de acordo com 

sua condição de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida. Capacidade funcional. Doença renal crônica. 

Hemodiálise.  

 

PERCEPTION OF QUALITY OF LIFE AND FUNCTIONAL CAPACITY IN 

PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE SUBMITTED TO 

HEMODIALYSIS 

ABSTRACT: 

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is defined as the presence of lesions that 

result in slow, progressive and irreversible loss of kidney functions, which has a major 

negative impact on the quality of life of affected individuals and generates physical and 

psychological limitations. Hemodialysis treatment aims to mitigate the symptoms caused 

by kidney malfunction and provide a better quality of life. Methods: This is an 

observational, cross-sectional study using the Lawton Scale that assessed functional 

capacity and the KDQOL-SF 36 questionnaire that assessed the perception of quality of 

life in chronic renal patients undergoing hemodialysis in the Bom Despacho-MG. 

Results: The 59 patients included in the study were aged between 22 and 77 years old 

with a mean of 54.93 ± 13.67 years. 35 (59.3%) were male and 24 (40.7%) female. There 

was a correlation between functional capacity and physical functioning, (r = 0.570 p = 

0.000), functional capacity with sexual function, (r = 0.613 p = 0.012), in the domain of 

disease effects with energy / fatigue (r = 0.631 p = 0.002), energy / fatigue with physical 

functioning, (r = 0.487 p = 0.000) and finally in general health with treatment time (r = 

0.301 p = 0.021). Conclusion: It was concluded that chronic renal patients submitted to 

hemodialysis in the city of Bom Despacho-MG, present significant changes in their 

functional capacity and in their quality of life. However, after analyzing the data obtained 

from the questionnaires, it was possible to perceive that the patients' perception of their 

quality of life and functional capacity is satisfactory according to their health condition. 

KEYWORDS: Quality of life. Functional capacity. Chronic kidney disease. 

Hemodialysis. 

 
 

 INTRODUÇÃO 

 A doença renal crônica (DRC) é definida como a presença de lesões renais que 

resultam em perda lenta, progressiva e irreversível das funções excretoras, metabólicas e 

endócrinas, o que leva à perda da capacidade preservadora do equilíbrio metabólico e 

hidroeletrolítico.1 As principais causas da DRC são glomerulopatia, Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM).2 
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As manifestações clínicas da doença são: fraqueza, adinamia e fadiga, relação 

direta com o grau de anemia, queixas de prurido, edema e pele facilmente escoriável, 

anorexia, náuseas e vômitos são os sintomas iniciais. Sendo assim, a DRC apresenta 

grande impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos acometidos.3  

De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2014), existem 

48.834 doentes renais crônicos no país e aproximadamente 112.000 pessoas realizam 

tratamento de hemodiálise por ano. Segundo Zanesco2, o diagnóstico pode ser obtido pela 

diminuição na Taxa de Filtração Glomerular (TFG). Se os valores apresentados forem 

inferiores a 15 ml/min/1,73 m², o paciente se encontra na fase terminal ou dialítica, sendo 

proposta a Terapia Renal Substitutiva (TRS), onde a mais utilizada é a Hemodiálise 

(HD).2 

O tratamento hemodialítico tem como principal objetivo atenuar os sintomas 

provocados pelo mau funcionamento renal e proporcionar ao paciente uma melhor 

qualidade de vida, possibilitando bem-estar ao mesmo, sempre considerando o 

monitoramento dos níveis plasmáticos de uréia, potássio, cloretos e sódio.4 

A hemodiálise é um processo terapêutico realizado por uma máquina, que 

proporciona a circulação sanguínea extracorpórea. Tem função de corrigir alterações do 

meio interno e remover catabólitos que o organismo produz. O sangue passa por tubos 

com membranas semipermeáveis ou compartimentos que são banhados por uma solução 

eletrolítica apropriada constantemente. O dialisador realiza a filtragem do excesso de 

líquido e resíduos presentes no sangue.5 

O tratamento hemodialítico compromete a qualidade de vida do paciente levando 

a uma limitação de suas atividades, favorecendo o sedentarismo e deficiência funcional. 

A monotonia e a dependência relacionadas às restrições dietéticas, hídricas e a presença 

de acesso intravenoso resultam em alterações na capacidade física, auto estima e imagem 

corporal do paciente o que compromete aspecto físico e psicológico e repercute em 

fatores pessoais, sociais e familiares.1 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os escores de 

qualidade de vida e sua associação com a capacidade funcional em pacientes renais 
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crônicos em tratamento de hemodiálise atendidos em uma clínica de Nefrologia na cidade 

de Bom Despacho – Minas Gerais. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal. Foi realizado no centro 

de hemodiálise de um município do interior de Minas Gerais, com pacientes renais 

crônicos. A amostra foi composta por 59 indivíduos com doença renal crônica e os dados 

foram coletados no segundo semestre de 2018. 

Os critérios de inclusão foram, pacientes maiores de 18 anos e em diálise por mais 

de dois meses e ausência de alterações cognitivas identificadas pelo Miniexame do estado 

mental (MMEM). Foram excluídos pacientes transplantados e com instabilidade 

hemodinâmica no momento da coleta (avaliada através da medida da FC e da PA). 

Os voluntários inicialmente foram convidados a participarem da pesquisa e 

posteriormente assinaram termo de consentimento livre e esclarecido para responderem 

aos questionários.  

Foram utilizados na coleta dos dados dois instrumentos, a Escala de Lawton e o 

KDOL. A escala de Lawton foi utilizada para conhecer o grau de dependência em relação 

às atividades instrumentais da vida diária, relacionadas à participação do indivíduo no 

contexto social e foi constituída de nove questões. Cada questão possuía três opções: a 

primeira indicava independência; a segunda dependência parcial e a terceira dependência 

total. Definidos os graus de independência e dependência, procedeu-se a análise em três 

níveis, "sem ajuda", "com ajuda parcial" e "não consegue" e para o cálculo do escore 

atribuiu-se de 3, 2 e 1 pontos respectivamente, com pontuação máxima de 27. Quanto 

maior o escore maior foi o grau de independência: dependência total - menor ou igual a 

5, dependência parcial - maior que 5 e menor que 21 pontos e independência - igual ou 

acima de 21 pontos.6 

O KDQOL, por sua vez, foi utilizado para avaliar a percepção da qualidade de 

vida. Constituiu em um instrumento específico para pacientes renais crônicos que 

realizam algum programa dialítico. É composto por 80 itens, que incluem o Short Form - 
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36 Item Health Survey (SF-36) e mais 43 itens sobre a doença renal crônica. O SF-36 é 

composto de 36 itens divididos em oito dimensões: funcionamento físico (10 itens), 

função física (quatro itens), função emocional (três itens), função social (dois itens), bem-

estar emocional (cinco itens), dor (dois itens), energia /fadiga (quatro itens), saúde geral 

(cinco itens). O estado da saúde atual comparado há um ano (um item) e avaliação da 

saúde no geral (um item) são computados à parte. O módulo específico sobre a doença 

renal inclui itens divididos em 11 dimensões: sintomas / problemas (12 itens), efeito da 

doença renal (oito itens), sobrecarga da doença renal (quatro itens), papel profissional 

(dois itens), função cognitiva (três itens), qualidade da interação social (três itens), função 

sexual (dois itens) e sono (quatro itens). Estão incluídas no KDQOL-SF três escalas 

adicionais: suporte social (dois itens), estímulo por parte da equipe de diálise (dois itens) 

e satisfação do paciente (um item).7 

Para obter uma pontuação final do KDQOL-SF, os dados brutos foram 

recodificados em uma escala de 0-100, de modo que os escores mais altos refletiam 

melhor qualidade de vida.⁸ Os itens foram distribuídos entre as 11 dimensões, seguindo 

orientações dos autores da versão para o português do KDQOL-SF. Após, as pontuações 

de cada dimensão foram somadas para produzirem o escore de cada uma. O escore final 

da dimensão representou a média para todos os itens respondidos pertencentes à mesma.⁹ 

Foi realizada a análise descritiva dos dados, os quais estão apresentados sob média 

e desvio padrão na forma de gráficos e tabelas. 

Logo após, foram realizados os testes estatísticos, onde utilizou-se o Kolmogorov 

Smirnov para a avaliação a normalidade dos dados. Para correlacionar as variáveis, 

utilizou-se o teste de correlação de Pearson para dados paramétricos e spearman para 

dados não paramétricos. Foi utilizado o software mini tab. e p<0,05. 

Este projeto foi executado após aprovação do Comitê Interno de Ética do Centro 

Universitário Una, número do protocolo: 2.830.262.   

 

RESULTADOS 
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 Foram abordados 80 pacientes que realizam hemodiálise numa clínica no interior 

de Minas Gerais, sendo que 18 pacientes não passaram no MEEM e três desistiram 

durante a coleta de dados, totalizando uma amostra final de 59 voluntários, cujas 

características estão demonstradas na tabela 1.   

TABELA 1- Caracterização da amostra de pacientes com DRC submetidos à hemodiálise no município de Bom 

Despacho-MG, 2018 (n=59) 

Características N Percentual ou média ± desvio padrão 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

 

24 

35 

 

                     40.67% 

                     59.32% 

Tempo de diálise 02 a 240                      65,59 ± 59,91 

Diabéticos                       20                                              33% 

Hipertensos                     44                                              74% 

Tabagistas                       09                                             15.25% 

Etilistas                            06                                             10.16% 

 

 Quando se comparou a capacidade funcional (Escala de Lawton) com o 

funcionamento físico (Domínio do questionário KDQOL), observou-se que houve 

correlação significativa (r= 0,570 p=0,000) entre as variáveis, conforme apresentado na 

figura 1. O mesmo ocorreu quando se correlacionou a capacidade funcional (Escala de 

Lawton) com os valores da função sexual (Domínio do questionário KDQOL). Houve 

significância estatística, sendo r=0,613 p=0,012, conforme observado na figura 2. 

 

Figura 1 – Comparação da capacidade funcional (Escala de Lawton) com funcionamento físico (Domínio 

do questionário KDQOL). 
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Figura 2 – Comparação da capacidade funcional (Escala de Lawton) com função sexual (Domínio do 

questionário KDQOL). 

 

 Na correlação dos domínios do KDQOL: efeitos da doença e energia/fadiga, 

observou-se a presença de correlação significativa (r= 0,631 p=0,002) entre as variáveis, 

conforme apresentado na figura 3.  

 

Figura 3 - Correlação dos domínios efeitos da doença e energia/fadiga. 

Quando se correlacionou a energia/fadiga com funcionamento físico, houve 

significância estatística, sendo (r=0,487 p=0,000), conforme observado na figura 4.  

 

Figura 4 - Comparação da energia/fadiga com funcionamento físico 
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 Quando se comparou a saúde geral com tempo de tratamento, foi possível 

observar a presença de correlação significativa (r=0,301 p=0,021) entre as variáveis, 

conforme apresentado na figura 5.  

 

Figura 5 - Comparação da saúde geral com tempo de tratamento 

 

DISCUSSÃO 

É de extrema importância avaliar a qualidade de vida (QV) e a capacidade 

funcional de pacientes portadores de DRC submetidos à HD, uma vez que os resultados 

obtidos poderão nortear abordagens e intervenções tanto clínicas quanto fisioterapêuticas 

de forma eficaz. Portanto, torna-se imprescindível traçar o perfil dos pacientes 

envolvidos, suas necessidades e deficiências para a elaboração de condutas que atendam 

todos os déficits levantados.  

A pesquisa apresentou uma maior predominância de pacientes do gênero 

masculino, indo de encontro ao constatado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia em 

2013. Os homens são mais susceptíveis às doenças crônicas devido a uma menor procura 

pelos serviços de saúde quando comparados com as mulheres.10 Este dado corrobora com 

o que foi observado durante a pesquisa, onde a maior parte dos homens acometidos reside 

em zona rural, relatando dificuldades ao acesso na atenção primária. 

A média de idade foi de 54,93 ± 13,67 anos, corroborando com os estudos de 

GONÇALVES et al.11, com média de 54,4 ± 15,2 anos, e OLIVEIRA et al.12, com média 

de 54,71 ± 14,12 anos, ambos estudos brasileiros realizados em 2015 e 2016 

respectivamente. 
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FRAZÃO et al13, aborda que na terceira idade, os sinais e sintomas são 

frequentemente inespecíficos, pois é comum apresentarem sintomas de outras patologias 

que podem disfarçar os sintomas da DRC, adiando o diagnóstico e tratamento da doença.  

O aumento da incidência da DRC, ocorre em sua maioria em pessoas acima dos 

50 anos, sendo decorrente de hábitos alimentares inadequados e da deficiência de prática 

de atividades físicas ao longo da vida, além de aspectos genéticos, estresse e outros fatores 

determinantes. 

O tempo de diálise dos pacientes admitidos no estudo variou de 2 a 240 meses, 

apresentando uma média de 65,59 ± 60,42 meses. Pesquisas como a realizada em Portugal 

por ANES E FERREIRA14, encontrou uma variação no tempo de diálise entre 15 dias a 

24 anos e apresentou média de 55,95 ± 14,95 meses. Já em estudo conduzido também foi 

observada uma semelhança no tempo de diálise a qual foi de 48,5 ± 45,3 meses. Desta 

forma, é possível observar que a presente pesquisa está de acordo com outros estudos 

realizados. 

Segundo FRAZÃO et al10, a duração do tratamento hemodialítico está diretamente 

relacionada ao agravamento das morbidades associadas (HAS, diabetes), tendo assim 

relação com o tempo de sobrevida dos pacientes submetidos à hemodiálise. Quanto maior 

for o tempo de doença renal, bem como de tratamento dialítico, o paciente apresenta uma 

maior quantidade de sinais e sintomas, os quais interferem nas suas atividades de vida 

diária. 

A longa duração do tempo de diálise provavelmente ocorre devido ao fato de que 

as pessoas que recebem esse tratamento geralmente estão aguardando transplante renal, 

o que leva tempo, uma vez que se faz necessário encontrar órgão compatível com o 

paciente em questão. Portanto, para a manutenção da vida desses pacientes, a hemodiálise 

é realizada durante longos períodos de tempo, podendo estender por anos. 

As principais causas da DRC são glomerulopatia, DM, HAS, além de fatores 

secundários como o tabagismo e etilismo.2  

A DM é a causa mais frequente de falência renal no mundo, desencadeando a 

DRC, sendo a segunda causa mais comum entre os pacientes em hemodiálise no Brasil.16 

As disfunções renais se manifestam após aproximadamente 15 anos do diabetes. A 
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proteinúria, o surgimento de hipertensão e posteriormente o aumento da creatinina e ureia 

no sangue, são as primeiras manifestações envolvidas na doença.13 No presente estudo, 

20 pacientes (33%) possuem DM, porém não souberam classificar a doença.  Sabe-se que 

pacientes diabéticos apresentam um maior risco para o desenvolvimento de eventos 

cardiovasculares e que a hiperglicemia está associada à ocorrência de nefroesclerose de 

maneira independente, além de alterações na concentração plasmática dos produtos finais 

de glicolisação e disfunção endotelial, sendo essencial o controle dos níveis séricos de 

glicose para esses pacientes.16  

No presente estudo, 44 voluntários (74%) possuíam HAS, tendo relação direta 

com a função renal, já que em indivíduos hipertensos descompensados, a hipertensão 

pode acarretar graves lesões renais de natureza microvascular. A DRC é tanto causa 

quanto consequência de HAS, e se constitui a primeira causa de DRC terminal no Brasil, 

instalando-se em pouco tempo e de forma frequente caso a hipertensão não seja 

adequadamente tratada.17 Sabe-se que o principal mecanismo da HAS na DRC está 

relacionado com a perda gradativa da capacidade dos rins de excretar sódio, o que resulta 

em sobrecarga salina e aumento da volemia. Porém, outros mecanismos podem estar 

implicados, tais como maior produção de angiotensina II, qual promove constrição dos 

vasos, redução de substâncias vasodilatadoras, como as prostaglandinas, e alterações na 

função endotelial com reduzida produção de óxido nítrico.18 

Observou-se que nove dos 59 participantes (15,25%) da pesquisa são tabagistas e 

apesar de ser considerada uma minoria, este achado representa um fator preocupante, uma 

vez que o tabagismo piora a sobrevida de pacientes em hemodiálise. 

A fumaça do tabaco contém várias substâncias químicas que desencadeiam 

distúrbios e lesões no organismo. Uma dessas substâncias é a nicotina, a qual atua 

diretamente no cérebro e no sistema circulatório e causa dependência. Sua ação após a 

liberação de catecolaminas séricas promove uma vasoconstrição e,  consequentemente 

gera um aumento da frequência cardíaca que contribui para o aumento da pressão 

arterial.19 Desta forma, a hipertensão arterial gera alterações funcionais no glomérulo 

renal, podendo desenvolver a DRC.20 Essas alterações resultam em uma queda 

progressiva da filtração glomerular, levando a uma retenção de substâncias eliminadas 

pelos rins, como a ureia, comprometendo todo funcionamento do organismo.21 
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Em relação ao uso de bebidas alcoólicas, 6 participantes (10.16%) afirmaram fazer 

uso frequente, porém optaram por não especificar o tempo de consumo. De acordo com 

PEREIRA et. al17, a ingestão de bebidas alcoólicas em quantidade inferior a 20 g diárias, 

diminuem o risco de evolução para uma disfunção renal em ambos os sexos, enquanto 

existe diminuição dos efeitos favoráveis nos casos de consumo superior a 20 g por dia. 

Portanto, o uso excessivo de álcool pode provocar danos irreparáveis aos rins, já que está 

associado ao desenvolvimento de albuminúria, que é considerada um marcador de lesão 

renal, predispondo o indivíduo ao surgimento de DRC.17 

O nível da capacidade funcional foi avaliado através da escala de Lawton 

(atividades instrumentais de vida diárias), pois é um instrumento que apresenta uma boa 

aplicabilidade devido à sua fácil compreensão, o que facilitou tanto na execução da 

aplicação do teste, quanto no entendimento por parte  do entrevistado, tendo como 

objetivo a avaliação das condições de tarefas do indivíduo.22 Segundo MORAES, et al23, 

pacientes submetidos ao tratamento de hemodiálise apresentam um déficit de 50% da 

capacidade funcional comparados aos indivíduos saudáveis. Dentre os vários fatores 

associados a essa redução, pode-se destacar a diminuição da realização de atividades 

físicas. 

A qualidade de vida foi avaliada através do questionário KDQOL-SF 36, o qual é 

específico para a população renal e possui várias dimensões.24 Durante esse estudo foram 

selecionadas duas dimensões que obtiveram maior correlação com a escala de Lawton, 

sendo elas o funcionamento físico e a função sexual. 

Entende-se que o funcionamento físico é a capacidade da pessoa em desempenhar 

suas funções ou atividades utilizando diversas habilidades.25. Para a obtenção destas 

informações, os participantes foram questionados sobre o   grau de dificuldade ao realizar 

tarefas de autocuidado e grandes esforços.26 

De acordo com os resultados obtidos, houve correlação da capacidade funcional 

com domínio do funcionamento físico (R= 0,570 p= 0,000). Isto pode ser justificado pelo 

fato de que o funcionamento físico está associado à diminuição da capacidade funcional, 

devido ao fato dos pacientes apresentarem alterações bioquímicas e eletrolíticas, sendo 

algumas delas o cálcio, fósforo, potássio, creatinina e ureia.24 
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Na DRC o cálcio não é usado de maneira eficiente pelo organismo, devido ao 

acúmulo de fósforo no sangue, podendo levar à formação de depósito de cálcio nas 

articulações, órgãos e vasos sanguíneos, denominado calcificação. A lesão nos rins faz 

com que o potássio não seja eliminado de forma eficiente, causando a hiperpotassemia, 

gerando um enfraquecimento do coração levando arritmias fatais, sendo necessário a 

diminuição da ingestão de potássio.27 

A ureia é o principal metabólico nitrogenado no organismo, sendo considerada 

uma substância tóxica em níveis elevados, juntamente com o aumento da creatinina, 

determinando o grau de gravidade da insuficiência renal crônica.28 O aumento dessa 

substância apresenta sinais e sintomas como cefaleia, vômito, fadiga, mal-estar, prurido 

e hemorragias.29 Essas alterações influenciam na contração muscular e sua execução, o 

que gera um grande impacto na vida do paciente devido à atrofia das fibras musculares 

do tipo I.24 

Houve uma correlação significativa entre a capacidade funcional e a função sexual 

(R= 0,613 p= 0,012), visto que os pacientes que realizam hemodiálise apresentam uma 

série de limitações e modificações no seu próprio corpo. A evolução da patologia leva a 

um declínio sexual devido às alterações hormonais. A diminuição da libido está 

relacionada com essas alterações, resultando em um aumento dos níveis de prolactina e 

diminuição dos níveis de testosterona. Outros efeitos que agravam ainda mais a função 

sexual é a deterioração do músculo esquelético, sendo de característica da doença, o nível 

de energia baixo e o uso contínuo de medicamentos.30 

No domínio “Efeitos da doença renal” observou-se correlação significativa com a 

vitalidade dos voluntários (R = 0,631 p = 0,002) sendo que, quanto menores os efeitos 

decorrentes da doença renal, maior a energia física e psíquica e menor a fadiga relatada 

pelos pacientes.  

Acredita-se que esses resultados se devem ao fato de que grande parte dos 

voluntários relataram não se sentirem incomodados com os efeitos da doença em suas 

vidas, mesmo com as limitações em suas atividades de vida diária. Desde a descoberta da 

doença renal e da rotina imposta pelo tratamento, ocorrem alterações emocionais e 
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psíquicas, devido ao isolamento social, além de alterações funcionais do paciente que 

trazem limitações às atividades de vida diária e o consequente abandono de empregos 2. 

A fadiga, por sua vez, se dá pela sensação física desagradável, levando ao déficit 

de energia, ocasionando uma diminuição ao realizar atividades habituais, sendo ela 

considerada um forte desencadeador de prejuízo físico.31 

Devido à sobrecarga imposta aos rins, a insuficiência da capacidade renal gera 

impactos significativos na vida do paciente acometido, sendo a perda de massa muscular 

a maior causa de morte nos indivíduos em HD. Ocorre atrofia da musculatura e devido a 

isso, instala-se uma fraqueza generalizada no organismo, causada pela perda de força 

muscular, que juntamente com a baixa concentração de enzimas aeróbicas, redução da 

capacidade oxidativa, perda da capilaridade e níveis reduzidos de proteínas contráteis 

contribuem para fadiga muscular e consequente diminuição da vitalidade desses 

pacientes. Se essa disfunção muscular for comparada a de indivíduos normais, a perda 

muscular é de 30 a 40% menor, comprometendo o condicionamento físico do paciente.32 

Dentre as dimensões presentes no questionário KDQOL-SF 36, os domínios 

energia/fadiga com o funcionamento físico obteve correlação (R= 0,487 p=0,000). Onde 

quanto maior o nível de energia, menor a fadiga e melhor o funcionamento físico.  

Ao analisar os resultados obtidos, pode-se perceber correlação significativa entre 

os domínios de saúde geral e tempo de tratamento (R=0,301, p=0,021), podendo-se 

concluir que quanto maior o tempo de tratamento, melhor a saúde geral do paciente. 

De acordo com Grasseli et al33, o tratamento hemodialítico juntamente com a DRC 

em si, causa um impacto negativo na vida dos pacientes, uma vez que a alimentação, a 

vida social, a condição física e mental sofrem alterações, podendo vir a afetar outras áreas 

de suas vidas. Deste modo, é visível que a saúde desses pacientes, de uma forma geral, 

pode ser afetada. 

Segundo Frazão et al10, o domínio saúde geral é avaliado através do entendimento 

do indivíduo em relação à sua própria saúde no momento atual, comparando-a com os 

demais e o futuro da sua saúde.  
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Ondei et al34, relata em seu estudo que no início do tratamento os pacientes têm 

mais dificuldades em aceitar sua condição clínica, o que afetaria diretamente na saúde 

geral desses indivíduos, pois se recusam a cumprir as orientações médicas e as datas de 

realização da hemodiálise. 

Deste modo podemos correlacionar que quanto maior o tempo de tratamento mais 

ciente dos benefícios os pacientes se encontram, consequentemente há uma melhoria da 

saúde geral dos mesmos, o que vai de encontro com os dados obtidos na correlação entre 

saúde geral e tempo de tratamento. 

Dentre as limitações deste estudo, pode-se destacar a resistência de alguns 

pacientes em participar da pesquisa proposta pelo estudo, o horário de entrada dos 

pacientes ao setor de hemodiálise e o tempo disponível para aplicação dos questionários. 

Outra limitação encontrada foi referente à escassez na literatura sobre o tempo de diálise 

e as dimensões energia/fadiga e saúde geral do questionário KDQOL-SF36. 

Portanto, é necessário avaliar a qualidade de vida e capacidade funcional do 

indivíduo, identificando pontos relevantes a serem modificados oferecendo melhorias aos 

pacientes que realizam HD, auxiliando na efetividade do tratamento, bem como 

diminuindo gastos com hospitalizações.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise na cidade de 

Bom Despacho-MG, apresentam modificações significativas da sua capacidade funcional 

e na sua qualidade de vida. Porém, após a análise dos dados aplicados dos questionários 

podemos perceber que a percepção dos pacientes da sua qualidade de vida e capacidade 

funcional é satisfatória de acordo com sua condição de saúde. 
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RESUMO: 

O uso de cinco ou mais tipos de medicamentos é caracterizado com polifarmácia. O 

objetivo deste trabalho é abordar o conceito de polifarmácia e destacar as complicações 

ocasionadas no organismo humano. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, nas bases 

Scientific Eletronic Library online, Literatura Latino-americana do Caribe em Ciência da 

Saúde e Biblioteca Virtual em Saúde, com uso de artigos publicados entre os anos 2015 

a 2020. O advento da população idosa pode ser evidenciado em todo Brasil é atribuída 

como característica a este fenômeno a queda da fecundidade, da redução da mortalidade 

e do aumento da expectativa de vida. As interações medicamentosas são definidas como 

a modulação da atividade farmacológica de um determinado medicamento pela 

administração prévia ou concomitante de outro medicamento. A reação adversa a 

medicamentos é uma resposta a um medicamento que seja prejudicial, não intencional e 

que ocorre em doses normalmente utilizadas no ser humano. Os aspectos que contribuem 

positivamente para o surgimento da polifarmácia são: o aumento das doenças crônicas e 

das sequelas que acometem a população idosa; o poder da indústria farmacêutica voltada 

à lucratividade. O correto uso dos fármacos nas mais formas e dimensões nos quais são 

apresentados aos seus diversos usuários, ainda é a melhor forma de garantia do sucesso. 

Um diagnóstico de uma doença crônica, muda toda o estilo de vida de uma pessoa, porém 
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a ajuda multidisciplinar pode modificar essas mudanças, contribuindo para a aderência e 

garantia da continuidade da terapêutica fora do domicílio hospitalar ou ambulatorial. 

PALAVRAS-CHAVE: Polifarmácia. Interações Medicamentosas. Reação Adversa a 

Medicamento. 

 

POLYPHARMACY AND ITS IMPLICATIONS FOR ITS USERS 

ABSTRACT: 

The use of five or more types of medication is characterized by polypharmacy. The 

objective of this work is to approach the concept of polypharmacy and to highlight the 

complications caused in the human organism. A bibliographic search was carried out on 

the Scientific Electronic Electronic Library online, Latin American Caribbean Literature 

on Health Science and Virtual Health Library, using articles published between the years 

2015 to 2020. The advent of the elderly population can be seen in all of Brazil is 

attributable to this phenomenon, the fall in fertility, the reduction in mortality and the 

increase in life expectancy. Drug interactions are defined as the modulation of the 

pharmacological activity of a given drug by prior or concomitant administration of 

another drug. An adverse drug reaction is a response to a drug that is harmful, 

unintentional, and occurs in doses normally used in humans. The aspects that positively 

contribute to the emergence of polypharmacy are: the increase in chronic diseases and the 

sequelae that affect the elderly population; the power of the pharmaceutical industry 

focused on profitability. The correct use of drugs in the most shapes and dimensions in 

which they are presented to their various users, is still the best way to guarantee success. 

A diagnosis of a chronic disease changes a person's whole lifestyle, but multidisciplinary 

help can modify these changes, contributing to compliance and ensuring continuity of 

therapy outside the hospital or outpatient home. 

KEYWORDS: Polypharmacy. Drug interactions. Adverse Drug Reaction. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de cinco ou mais tipos de medicamentos é caracterizado com polifarmácia. 

No Brasil, o uso irracional de medicamentos, polifarmácia, automedicação e interações 

medicamentosas, constituem um problema de saúde pública, por ocasionar iatrogenia e 

reação adversa ao medicamento. A terapêutica farmacológica é um processo de 

intervenção poderoso para propiciar a melhora do estado de saúde da população, desde 

que racionalmente utilizada. O uso racional de medicamentos caracteriza-se pela 

adequação da medicação às necessidades clínicas do paciente, em doses ajustadas 

individualmente e em regime terapêutico tempo e custo adequados (CONSTANTINO et 

al., 2020). 
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A prescrição de fármacos realizada por profissionais habilitados e que apresentam 

riscos significativos de produzir um evento adversos também fazem parte desta vertente. 

Apesar da existência de alternativas farmacológicas tão ou mais eficazes, é definida como 

prescrição inadequada de medicamentos. A polifarmácia aumentou de modo importante 

(CONFORTIN, et al 2015), é categórico ao afirmar que, nos últimos anos, apesar de não 

ser uma questão contemporânea (MARQUITO et al., 2020).  

A magnitude deste fenômeno evidenciou-se nos Estados Unidos, quando esta 

prática passou a se configurar como um dos problemas de segurança relacionados ao uso 

de medicamentos. Sua etiologia é multifatorial. Todavia, as doenças crônicas e as 

manifestações clínicas decorrentes do envelhecimento, apresentam-se como os principais 

elementos (PAGNO et al., 2018). 

A polifarmácia está associada ao aumento do risco e da gravidade das reações 

adversas ao medicamento, de precipitar interações medicamentosas, de causar toxicidade 

cumulativa, de ocasionar erros de medicação, de reduzir a adesão ao tratamento e elevar 

a morbimortalidade. Assim, essa prática relaciona-se diretamente aos custos assistenciais, 

que incluem medicamentos e as repercussões advindas desse uso. Neste são incorporados 

os custos de consulta a especialistas, atendimento de emergência e de internação 

hospitalar (CONFORTIN, et al., 2015; STUCCHI-PORTOCARRERO et al., 2018).  

O papel multiprofissional torna-se um grande divisor de águas na garantia da 

qualidade de vida e adesão ao tratamento aos pacientes que fazem uso desta forma de 

terapia, visto que o grupo de pessoas que mais se enquadram nesta condição são os idosos 

e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Saber respeitar, as diferentes 

posologias, cumprir fielmente toda terapêutica, é o ponto chave para evitar as 

complicações de uma terapia imprópria e até mesmo evitar o abandono da farmacoterapia 

(GERBER et al., 2015).  

Dentre os motivos para a não adesão existem aqueles relacionados a erros em 

virtude da falta de informação por parte dos pacientes, como não saber se devem 

continuar usando os medicamentos; não usar os medicamentos antes ou depois das 

refeições, não saber que medicamentos controlam a pressão e acreditarem ser melhor não 
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usar os medicamentos em dias de consulta, falta de recursos financeiros e reações 

adversas também evidenciam tais ocorrências (MANSO et al., 2015).  

Existe um padrão de comportamento individual em que são refletidas suas 

crenças, valores e hábitos, os quais devem ser compreendidos e respeitados pelos 

profissionais de saúde. Entretanto, todas as orientações e explicações sobre as 

consequências advindas do abandono do tratamento prescrito devem ser amplamente 

enfatizadas por estes profissionais e garantir que esta prática não seja abandonada é uma 

das obrigações de tais profissionais, também encarada como um desafio, que pode ser 

vencido, desde que haja comprometimento, força de vontade e profissionalismo 

(MOREIRA et al., 2020). 

O objetivo deste trabalho é abordar o conceito de polifarmácia e destacar as 

complicações ocasionadas no organismo humano. Como forma específica descrever 

interações medicamentosas, complicações e reações adversas. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, do tipo narrativa com uso das bases 

como Scientific Eletronic Library online, Literatura Latino-americana do Caribe em 

Ciência da Saúde e Biblioteca Virtual em Saúde, na busca foram levados em consideração 

os artigos com a temática, publicados entre os anos 2015 a 2020, publicados em língua 

portuguesa e internacional. Foram pesquisados 30 artigos, dos quais foram pré-

selecionados 20, e selecionados 12 artigos, onde o critério de exclusão foram os anos de 

publicação e tipo de pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS DE LITERATURA 

PERFIL DOS USUÁRIOS DA POLIFARMÁCIA 

O advento da população idosa pode ser evidenciado em todo Brasil é atribuída 

como característica a este fenômeno a queda da fecundidade, da redução da mortalidade 

e do aumento da expectativa de vida. O envelhecimento é acompanhado por um processo 
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de alterações biológicas, morfológicas, funcionais e psicológicas, elevando a frequência 

de doenças crônico-degenerativas que acometem os idosos (MANSO et al., 2015).  

Ao conviverem mais com doenças crônicas, os idosos estão sujeitos a uma gama 

de medicamentos. O uso de vários fármacos leva a prática da polifarmácia. A 

polifarmácia, conceituada como uso concomitante de vários fármacos, a partir de cinco 

ou mais, favorece a ocorrência de interações medicamentosas (OLIVEIRA et al., 2020)  

Uma interação ocorre quando um medicamento influencia a ação de outro, 

podendo ser benéfica quando a associação de fármacos promovem efeitos semelhantes 

proporcionando uma boa eficácia terapêutica ou redução dos efeitos adversos, entretanto 

uma interação maléfica pode diminuir a eficácia terapêutica, aumentar excessivamente os 

efeitos farmacológicos causando toxicidade, acentuar os efeitos colaterais, desenvolver 

uma reação adversa ao medicamento  e até elevar a morbimortalidade (MANSO et al., 

2015) . 

Esse aumento colocará o Brasil na condição de portador da sexta maior população 

de idosos do mundo. Esta situação é vista como um grande desafio para a 

geriatria/gerontologia, no intuito de prevenir e tratar os problemas típicos das pessoas de 

idade avançada, como a imobilidade, a instabilidade, a incontinência urinária, a 

insuficiência cerebral e a iatrogenia medicamentosa. Estima-se que 23% da população 

brasileira consome 60% da produção nacional de medicamentos, principalmente as 

pessoas acima de 60 anos (GERBER et al., 2015).  

Envelhecer torna as pessoas mais propensas e evidenciam um número maior de 

patologias, o que pode acarretar um aumento da utilização de medicamentos e, muitas 

vezes, o uso indevido dos mesmos. Estudos mostram um consumo médio de dois a cinco 

medicamentos em pessoas acima de 60 anos, conhecido eventualmente como 

polifarmácia, sendo que o número de medicamentos tende a aumentar com o avanço da 

idade devido a mudanças no processo fisiológico orgânico (SILVA et al., 2018).  

Este processo de envelhecimento é evidenciado por mudanças fisiológicas e 

bioquímicas, com consequente diminuição da massa muscular, um aumento gradativo no 

percentual de gordura corpórea e diminuição do metabolismo do sistema orgânico, tais 

mudanças tornam as pessoas mais vulneráveis a doenças crônicas não transmissíveis e 
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degenerativas como Alzheimer, Parkinson, problemas cardiovasculares, respiratórios, 

entre outras e aos efeitos dos medicamentos de uso contínuo (TELES et al., 2020).  

As doenças crônicas exigem a utilização de diferentes fármacos como forma de 

tratamento tornando assim, os pacientes geriátricos vulneráveis são efeitos nocivos da 

polifarmácia. Outros agravantes também somam como fatores que intervenham na 

qualidade de vida e aderência à terapêutica de forma correta tais como; interações 

medicamentosas, iatrogenia medicamentosa, reações adversas ao medicamento ( este 

sendo um dos grandes problemas, visto que pode agravar o quadro do paciente, induzindo 

a uma internação prolongada, contribuindo para outros riscos à saúde, como infecção 

hospitalar, e gastos maiores com o tempo de internação, além de promover um ataque a 

saúde mental (MOREIRA et al., 2020). 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

As interações medicamentosas são definidas como a modulação da atividade 

farmacológica de um determinado medicamento pela administração prévia ou 

concomitante de outro medicamento. Podem ser classificadas conforme as suas ações no 

organismo em duas categorias: sinérgica, quando os efeitos combinados dos dois 

medicamentos são maiores que a soma dos efeitos individuais; e antagônica, quando o 

efeito resultante é menor que a combinação dos efeitos dos dois medicamentos isolados 

ou quando a interação resulta em anulação parcial ou completa das propriedades 

farmacológicas de cada medicamento (SILVA et al., 2018). 

Existem dois tipos didáticos em que as interações medicamentosas são 

classificadas; interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. As interações 

farmacocinéticas são as interações que acontecem em uma das fases da cinética 

medicamentosa, (absorção, distribuição, metabolização e excreção). O início mais 

peculiar se origina na absorção, pois alguns fármacos necessitam serem administrados 

com o pH estomacal ácido ou básico, isso a depender do princípio ativo, outros interagem 

com proteínas carreadoras, outros com enzimas digestivas e por sua vez os que necessitam 

serem excretados, e que a depender dos fármacos, alguns podem até mesmo liberar os 
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temidos metabólitos ativos, esses por sua vez causam a maioria das temidas 

nefrotoxicidade (TELES et al., 2020). 

Fármacos esses que no seu último estágio de eliminação ainda conseguem segurar 

alguns metabólitos que por sua vez conseguem imitar a ação terapêutica. Outra vertente 

das interações medicamentosas são as interações farmacodinâmicas, estas por sua vez 

atuam de forma a somar os efeitos terapêuticos a fim de proporcionar um efeito 

farmacológico mais rápido e seguro (STUCCHI-PORTOCARRERO et al.,2018).  

Porém também apresentam uma adversidade, onde a depender do fármaco 

empregado, eles podem competir por um determinador receptor farmacológico em alguns 

dos sítios de ação. Essa “briga” gera uma situação de loucura no organismo humano, onde 

o tempo do fármaco no organismo pode ser maior do que o esperado, e assim gerar 

reações adversas ao medicamento/toxicidade terapêutica (PAGNO et al., 2018). 

As interações farmacodinâmicas são subclassificadas como sinérgicas e 

antagônicas. Existe outra forma de interação medicamentosa muito observada no 

cotidiano do paciente, a chamada interação físico-química, estas interações podem ser 

chamadas de interações farmacêuticas porque se referem às interações em que ocorrem 

antes das drogas serem administradas, fora ainda do organismo humano, podem resultar 

na inativação de efeitos biológicos, em uma ou mais drogas e ainda formar um novo 

composto, cuja atividade possa ser diferente da esperada (MANSO et al., 2015).  

Tais reações podem exteriorizar-se por precipitação, turvação, floculação e 

alteração na cor da mistura, contudo, a ausência destas alterações não garante a 

inexistência da alteração. Os fenômenos físico-químicos compreendem as reações de 

oxido-redução, inativação de um medicamento por pela incidência da luz, fenômenos de 

adsorção e neutralização ácido-base (OLIVEIRA et al., 2020). 

 O grupo de pacientes mais propícios para o surgimento desta situação são os 

idosos, onde apresentam riscos mais elevados de serem vítimas de interações 

medicamentosas, em função de alterações fisiológicas importantes, que ocorrem com o 

envelhecimento, principalmente nas funções hepática, renal e cardíaca, além da 

diminuição da massa muscular, do nível de albumina sérica e da quantidade total de água 

no organismo (MARQUITO et al., 2020).  
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Atualmente, a incidência das interações medicamentosas clinicamente relevantes, 

que exigem intervenção terapêutica. Em uma análise sistêmica de eventos adversos a 

medicamentos, estimaram que as interações medicamento-medicamento seriam 

responsáveis por 5% de todos os erros de medicação. Além disso, os pacientes idosos 

ainda apresentam frequentes estados de doença crônica e aguda e consomem grande 

número de medicamentos, apresentando, na maioria das vezes, um complicado regime 

medicamentoso (CONSTANTINO et al., 2020).  

Muitos medicamentos comumente usados por idosos como, por exemplo, 

antiinflamatórios não esteroidais (AINE), betabloqueadores, inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (IECA), diuréticos, digoxina, antilipidêmicos, depressores do 

sistema nervoso central são potencialmente interativos. Há, ainda, os indutores (fenitoina, 

carbamazepina) e inibidores enzimáticos como, por exemplo, cimetidina, omeprazol que, 

freqüentemente, encontram-se envolvidos no processo das temidas interações 

medicamentosas, que ameaçam a saúde do usuário (MOREIRA et al., 2020).  

Apesar do difícil estabelecimento de relação causal, é possível pressupor algumas 

interações medicamentosas.  Deste modo, é fundamental que os profissionais conheçam 

possuam conhecimento técnico e que constantemente passe por treinamentos e 

reciclagem envolvendo o mundo dos medicamentos, principalmente os medicamentos 

potencialmente interativos, no intuito de prevenir eventos adversos decorrentes da 

combinação terapêutica (OLIVIERA et al., 2020).  

A amiodarona e a digoxina usadas por muitos idosos que apresentam doenças 

cardiovasculares são implicadas em interações medicamentosas do tipo grave, que podem 

causar respectivamente cardiotoxicidade e intoxicação digitálica. Muitas das interações 

medicamentosas apresentam grande magnitude podendo resultar em morte, 

hospitalização, injúria permanente do paciente ou insucesso terapêutico (MOREIRA et 

al., 2020). 

Todavia, podem surgir interações que não causam danos aparentes no idoso, 

porém o impacto é silencioso, tardio e, às vezes, irreversível. A terapia combinada dos 

antiinflamatórios não esteroidais e diuréticos tiazídicos, (IECA e AINE) podem causar 



 

250 
 

alteração da função renal, desequilíbrio eletrolítico, além de afetar a eficácia da terapia 

anti-hipertensiva (CONFORTIN, et al 2015). 

 

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

A reação adversa a medicamentos (RAM) é uma resposta a um medicamento que 

seja prejudicial, não intencional e que ocorre em doses normalmente utilizadas no ser 

humano. Em idosos as RAM representam um importante problema de saúde pública, cuja 

relação de risco é bem estabelecida. Estima-se que o risco para RAM e de hospitalização 

decorrente seja, respectivamente, sete e quatro vezes maior em idosos do que em jovens 

(MANSO et al., 2015).  

Na Europa 20% dos idosos procuraram serviço ambulatorial devido a RAM, e 

cerca de 10-20% das internações em hospitais geriátricos foram relacionadas a elas. Em 

idosos que utilizaram agentes impróprios, a prevalência foi de 30%. Embora entre os 

idosos as RAM apresentem-se com maior gravidade que entre os jovens, não são, muitas 

vezes, identificadas ou relatadas (GERBER et al., 2015).   

A idade por si só não representa um fator de risco, mas um indicador para co-

morbidade, pois neste grupo a farmacocinética alterada e o advento da polifarmácia são 

as variáveis mais diretamente associadas às RAM. Idade avançada, sexo feminino, 

número elevado de fármacos, maiores doses e tratamentos prolongados, reações adversas 

prévias, enfermidades subjacentes, valoração clínica inadequada, mau cumprimento 

terapêutico (apego terapêutico), automedicação, estado nutricional alterado, alterações 

em farmacocinética e, farmacodinâmica são grandes fatores predisponentes para o 

surgimento das reações adversa a medicamentos um terço deste episódio são dependentes 

das doses (MARQUITO et al., 2020).  

Outros fatores de risco relacionados entre si, como a interação medicamentosa, o 

perfil do paciente e médico formam um pilar que prepondera o surgimento desta situação. 

As reações adversas aos medicamentos são classificadas de acordo com a tabela 1. 
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Tabela 1: Tipos de Reações Adversas aos Medicamentos. 
Tipo de Dose Não Relacionadas com a 

Dose 

Relacionadas ao 

Tempo 

Efeitos Tardios 

● representam cerca de 

80% do total de reações 

adversas. 

● são previsíveis e 

geralmente resultam em 

efeito farmacológico 

excessivo, por exemplo, a 

intoxicação por digoxina 

em pacientes com doença 

renal 

● Os medicamentos podem 

chegar a induzir processos 

indesejados. 

● imunológicos 

farmacogenéticos 

● choque anafilático e 

hemólise; causada por 

doxorrubicina em indivíduos 

geneticamente suscetíveis 

● Alterações 

adaptativas. 

● efeitos rebote; 

delirium tremens em 

decorrência da 

abstinência ao álcool 

● carcinogênese. 

comprometimento da 

fertilidade. Teratogênese. 

● O desenvolvimento de 

hipotireoidismo 

Fonte: MANSO et al., 2015. 

 

O erro pode estar relacionado à prática profissional, produtos usados na área de 

saúde, procedimentos, problemas de comunicação tais como; prescrição, rótulos, 

embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, administração, educação, 

monitoramento e uso de medicamentos. No tocante aos fármacos mais utilizados, 

destacam-se os prescritos para as doenças cardiovasculares, onde é a principal causa de 

morbidade e mortalidade na população idosa e somado com o os distúrbios mentais são 

tornam-se mais frequentes (TELES et al., 2020).  

Os fármacos cardiovasculares e psicotrópicos são os mais comumente prescritos 

para esta população. É difícil determinar precisamente quais fármacos são mais perigosos, 

porém, de um modo geral os medicamentos podem destacar-se os fármacos de maior meia 

vida (tempo necessário para a eliminação de 50% da droga) e aqueles com janela 

terapêutica estreita (dose terapêutica muito próxima da dose tóxica) são os mais 

comumente associados a efeitos adversos (MANSO et al., 2015).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O uso excessivo de medicamentos por idosos merece atenção, uma vez que a 

polifarmácia tem sido foco de vigilância da saúde pública. A polifarmácia é definida 

como o uso simultâneo (ao mesmo tempo) de cinco ou mais medicamentos. Os aspectos 

que contribuem positivamente para o surgimento da polifarmácia são: o aumento das 

doenças crônicas e das sequelas que acometem a população idosa; o poder da indústria 

farmacêutica voltada à lucratividade (o Brasil é um dos países com maior imposto sobre 
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medicamentos); o marketing dos medicamentos e a medicalização presente na formação 

de boa parte dos profissionais da saúde. Todavia, observam-se ações da saúde pública, da 

área geriátrica e da área gerontológica visando a desmedicalização da pessoa idosa 

(STUCCHI-PORTOCARRERO et al.,2018). 

O objetivo da desmedicalização é retirar medicamentos desnecessários, deixando 

somente aquilo que é essencial. Observamos dentre o público idoso, em alguns casos, a 

ingestão de mais de 10 cápsulas diárias por uma única pessoa. Será que realmente essa 

pessoa necessita dessa quantidade de drogas? Será que um remédio não está interferindo 

na ação do outro? Neste contexto, o grande desafio dos profissionais da área da saúde é 

contribuir na promoção do uso racional dos medicamentos (MOREIRA et al., 2020).  

A conscientização sobre o uso do medicamento de forma segura. E vamos tentar 

desmistificar o fato que “o médico bom é aquele que prescreve medicamentos”. Pelo 

contrário, o bom profissional da saúde é aquele que consegue utilizar diferentes tipos de 

tratamento, além do tratamento farmacêutico. Ou seja, o tratamento ou controle de 

determinada doença pode ser realizado em parceria com outras formas, como a prática de 

exercícios físicos, alimentação adequada, dentre outros. É um comprimido a menos para 

ingerir, é um medicamento a menos para pagar. Vamos consumir somente o que 

realmente é necessário (CONSTANTINO et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O correto uso dos fármacos nas mais formas e dimensões nos quais são 

apresentados aos seus diversos usuários, ainda é a melhor forma de garantia do sucesso. 

Além de evitar problemas/agravantes que acarretaram graves sequelas pelo resto da vida. 

Um diagnóstico de uma doença crônica muda todo o estilo de vida de uma pessoa, porém 

a ajuda multidisciplinar pode modificar essas mudanças, contribuindo para a aderência e 

garantia da continuidade da terapêutica fora do domicílio hospitalar ou ambulatorial. 

O fato de usar mais de cinco tipos de medicamentos ao dia, pode e gera uma 

complicação na mente de quem acaba de tornar-se usuário desta nova prática, somando 

com a falta do conhecimento específico sobre esta nova prática, torna-se um fator que 

prepondera para o abandono da terapêutica. Todos os profissionais têm um papel 
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importante no desenvolver desta prática, onde cada especialidade precisa viver o 

momento juntamente com o paciente, enxergando as dificuldades, as vantagens, e acima 

de tudo a vontade de viver.  

Portanto, seja consciente sobre o uso de medicamentos. Converse com os 

profissionais da área da saúde sobre seus medicamentos: número, dosagens, tempo de 

utilização, real necessidade da prescrição, utilização simultânea com outros remédios, etc. 

Dessa forma, estaremos contribuindo para o uso racional de medicamentos e evitando os 

agravos advindos da polifarmácia. 
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CAPÍTULO XV 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS 

NÃO TRANSMISSÍVEIS: UM OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO DO CUIDADO 

A PARTIR DO PROGRAMA HIPERDIA 
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Paula Altoé Carvalho67; Daniela Lacerda Santos68; 

Júlia Barcelos Poubel69. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-15 
 

RESUMO: 

O Programa Hiperdia foi criado em 2001, dando continuidade às políticas públicas 

implementadas anteriormente, desde a institucionalização do Sistema Único de Saúde e 

da proposta de mudança do modelo hegemônico da saúde à época. Este programa é 

crucial para o acompanhamento de duas Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que 

apresentam carga significativa para o sistema de saúde, a Hipertensão Arterial Sistêmica 

e a Diabetes Mellitus. Objetivo: o estudo objetivou mapear uma linha do tempo com as 

principais políticas de saúde que antecederam a criação do Programa Hiperdia, além de 

outras posteriores visto a aprimorar o cuidado e assistência no enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis. Método: pesquisa qualitativa, com coleta e análise de 

documentos governamentais, disponíveis nos sites ministeriais, com foco em construir 

uma ordem cronológica da implementação das políticas. Resultados: Observa-se a 

contínua preocupação na implementação de políticas públicas no bojo da promoção e 

prevenção em saúde, desde discussões anteriores à conformação do SUS, até a 

reestruturação da Atenção Básica com a Estratégia de Saúde da Família e posteriormente 

a Política Nacional de Promoção à Saúde, o Pacto pela Vida, o Programa Hiperdia e toda 
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sua rede de apoio nas ações de vigilância em saúde, o Plano de Ações Estratégicas para 

o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e vários outros também 

significantes. Conclusão: Várias políticas de saúde, implementadas isoladamente em uma 

sociedade tão desigual, não produzirão resultados positivos na saúde da população; visto 

a manutenção dos determinantes da saúde no processo de saúde e doença. Urge-se pelo 

fortalecimento e continuidade de políticas de distribuição de renda, de moradia, de 

educação para minimizar as lacunas de acesso da maioria da população brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Diabetes Mellitus. Hipertensão Arterial. 

Sistema Único de Saúde 

 

 

PUBLIC POLICIES IN COPING WITH NON-TRANSMISSIBLE CHRONIC 

DISEASES: A VIEW ON THE PRODUCTION OF CARE FROM THE 

HYPERDIA PROGRAM 

ABSTRACT: 

The Hiperdia Program was created in 2001, continuing the public policies previously 

implemented, since the institutionalization of the Unified Health System and the proposal 

to change the hegemonic model of health at the time. This program is crucial for the 

monitoring of two Chronic Noncommunicable Diseases, which have a significant burden 

on the health system, Systemic Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus. Objective: 

the study aimed to map a timeline with the main health policies that preceded the creation 

of the Hiperdia Program, in addition to subsequent ones aimed at improving care and 

assistance in coping with Chronic Noncommunicable Diseases. Method: qualitative 

research, with collection and analysis of government documents, available on ministerial 

websites, with a focus on building a chronological order for the implementation of 

policies. Results: There is a continuing concern with the implementation of public 

policies in the midst of health promotion and prevention, from discussions prior to the 

formation of SUS, to the restructuring of Primary Care with the Family Health Strategy 

and later the National Promotion Policy. to Health, the Pact for Life, the Hiperdia 

Program and all its support network for health surveillance actions, the Strategic Action 

Plan for Coping with Chronic Noncommunicable Diseases and several other significant 

ones. Conclusion: Several health policies, implemented in isolation in such an unequal 

society, will not produce positive results in the health of the population; considering the 

maintenance of health determinants in the health and disease process. There is an urgent 

need for the strengthening and continuity of income distribution, housing and education 

policies to minimize the access gaps of the majority of the Brazilian population. 

KEYWORDS: Public Policies. Diabetes Mellitus. Hypertension. Unified Health System. 

 

INTRODUÇÃO 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) englobam um dos principais 

desafios mundiais de saúde, principalmente, em países de baixa renda, em que os 
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determinantes sociais da saúde são reflexos do abismo das desigualdades enfrentadas pela 

população, o que é maximizado pelo confronto frequente com o recrudescimento de 

doenças transmissíveis antes erradicadas (MS, 2011). Sendo que: 

As DCNT são as principais causas de morte no mundo, correspondendo 

a 63% dos óbitos em 2008. Aproximadamente 80% das mortes por 

DCNT ocorrem em países de baixa e média renda. Um terço dessas 

mortes ocorre em pessoas com idade inferior a 60 anos (MS, 2011, p 

11). 
 

Além disso, nos últimos anos, houve uma intensificação de práticas pró- 

sedentarismo modernas, com crescente ingestão de álcool, aumento da incidência de 

sobrepeso e obesidade, aumento da expectativa de vida, em que as modificações na 

pirâmide etária da população geraram uma maior vulnerabilidade de desenvolvimento 

das doenças crônicas não transmissíveis (GRZELCZAK, 2015). Tal suscetibilidade se 

estabelece considerando que sedentarismo, tabagismo e alimentação inadequada são os 

principais fatores de risco para o surgimento das DCNT, como câncer, hipertensão, 

diabetes e doenças respiratórias (MS, 2011). 

Entre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e a Diabetes Melittus (DM) representam as síndromes metabólicas, cujo aumento 

da prevalência está diretamente relacionada com o aumento dos fatores de risco 

supracitados e tão presentes na sociedade atual. 

Tal consequência torna-se evidente na medida em que os índices de 

morbimortalidade dos brasileiros relacionados à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 

ao Diabetes Mellitus (DM) mostram-se em uma expansão significativa (GRZELCZAK, 

2015). A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição crônica de origem 

multifatorial, caracterizada por níveis elevados e mantidos da pressão arterial (PA), vista 

como o principal fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, 

como infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral e insuficiência renal, representando 

o acometimento de cerda de 35% da população de 40 anos e mais, compondo 17 milhões 

de portadores no país (MS,2014). 

A Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela exibição de uma 

hiperglicemia constante decorrente das modificações insulínicas, tais quais a 
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incapacidade de utilizá-la adequadamente e a falta da insulina em determinado 

organismo, gerando uma resistência insulínica - quando as células são incapazes de 

responder normalmente a essa. A DM apresenta duas classificações (insulino-dependente 

e não-insulinodependente) e ambas podem gerar a longo prazo o aparecimento de 

complicações decorrentes da doença crônica, fato que se relaciona a alta taxa de 

mortalidade específica (TME), medida por 100 mil habitantes que, em 2011, constatou o 

índice de 30,1 no Brasil (SBD, 2019). 

Esse quadro alarmante das duas DCNT de ampla prevalência acarreta impactos 

no setor da saúde, estabelecendo gastos expressivos, principalmente, no que tange às 

intervenções e às hospitalizações por essas patologias, além de gerar complicações graves 

que influenciam negativamente a autonomia dos pacientes. Por isso, fez-se necessário o 

desenvolvimento e a instituição de políticas públicas voltadas à prevenção e à atenção 

integral tanto aos portadores, quanto aos indivíduos potenciais, a fim de reverter essa 

problemática, fundamentando-se numa precedência desafiadora a ser enfrentada por 

múltiplos níveis de gestão do SUS (MS, 2011). 

Pensando nessa assistência, desde 2002, o Programa Hiperdia (BRASIL, 2002) 

oferecido pelo Ministério da Saúde pôde promover um sistema de cadastramento e 

acompanhamento dos indivíduos hipertensos e diabéticos, estrategicamente 

implementado a fim de reduzir os custos do Sistema Único de Saúde (SUS) e de criar um 

melhor atendimento. Nesse sentido, o programa se coloca como um marco importante na 

gestão de saúde pública brasileira, sendo necessária a análise de seus aperfeiçoamentos 

com o fito de providenciar a ampliação e o aprimoramento constante do suporte da 

Atenção Básica às doenças crônicas 

Assim, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma linha do tempo com as 

principais políticas de saúde que antecederam a criação do Programa Hiperdia, além de 

outras tantas que, posteriormente, puderam aprimorar o cuidado e assistência no 

enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa exploratória, desenvolvida 

através de uma análise documental realizada em janeiro de 2021 por estudantes que 

cursam o 3º período de Medicina do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto 

(UNIFASE). A partir da coleta de dados de documentos governamentais para melhores 

observações e estudo acerca da assistência ao público-alvo desta pesquisa (hipertensos e 

diabéticos) foi realizada uma linha do tempo com as informações encontradas, 

descrevendo como o SUS organizou suas políticas públicas assistenciais. Tendo como 

base as mudanças epidemiológicas brasileiras e as necessidades de aprimoramento da 

saúde, recolhemos políticas públicas essenciais que pudessem influenciar o Programa 

Hiperdia. 

Em meio ao contexto de pandemia causada pelo vírus COVID-19, este trabalho 

foi concebido mediante o levantamento de dados no ambiente virtual (sites ministeriais) 

e bases bibliográficas, com a percepção da relevância do Programa Hiperdia no cenário 

nacional. Posteriormente, foram realizadas semanalmente na plataforma Zoom 

discussões plurais e críticas relacionadas às políticas e suas conjunturas históricas. Assim, 

esse projeto foi elaborado, expandindo-se ao cerne das limitações e restrições geradas nas 

circunstâncias atuais, a partir da busca em bases bibliográficas a fim de atingir uma crítica 

interpretação para a construção deste artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O olhar sobre a produção do cuidado a partir do Programa Hiperdia (BRASIL, 

2002) consistiu em construir uma linha do tempo da evolução da política pública para as 

DCNT, considerando os hipertensos e diabéticos, a implementação do programa em 2002 

e as políticas subsequentes até os dias atuais. Essa linha do tempo foi costurada 

epistemiologicamente considerando as ações de acompanhamento do perfil 

epidemiológico da população, com foco na promoção e prevenção da saúde. 

Ao pensar nas ações de promoção e prevenção em saúde, permite-se revisitar a 

declaração de Alma Ata de 1978, que, além de recomendar saúde para todos até os anos 

2000, propunha a relevância das ações intersetoriais desse âmbito frente ao adoecimento 

da população. No Brasil, o movimento da Reforma Sanitária, na década seguinte, 
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propunha, além das mudanças na conjuntura política, um novo modelo de atenção à 

saúde, centrado em ações promotoras e profiláticas, ordenado a partir da Atenção 

Primária (ANDRADE et al, 2015). 

Com a Constituição Federal de 1988 e a definição de saúde como um direito a ser 

assegurado, foi promulgada a maior política em saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

definido com os princípios da universalidade, da equidade e da integralidade, 

transfigurando-se como um marco importante no panorama histórico de conquistas a 

favor da justiça social. Da mesma forma, a fim de promover o acesso à saúde de maneira 

descentralizada, a prioridade no atendimento integral tornou-se voltada prioritariamente 

às ações preventivas, sem acometer as atividades assistenciais da população e 

incentivando a maior participação da sociedade (BRASIL, 1988). 

Dois anos depois, em 1990, foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde (LOAS) que, 

além de regulamentar o SUS, abordou condições para promover, proteger e recuperar a 

saúde, assim como para a organização e o funcionamento dos serviços (BRASIL, 1990). 

A LOAS apresenta os princípios e diretrizes do SUS, define suas ações e a organização 

dos serviços; assim como a vigilância epidemiológica, com o acompanhamento do perfil 

de adoecimento da população. 

Pensando na atuação do papel da Atenção Básica, em 1993, foi elaborada a 

primeira proposta do Programa Saúde da Família (PSF) com o objetivo de dar forma para 

a Atenção Básica, porta de entrada do SUS, de modo a diminuir a intensa demanda sobre 

os hospitais da época. Tal programa originou-se primeiramente como Programa de 

Agentes Comunitários a Saúde (PACS), sendo hoje conhecido como Estratégia Saúdeda 

Família (ESF), a qual busca promover uma melhor assistência e qualidade de vida para a 

população por meio da Atenção Básica, sem a necessidade de intervenção de média e alta 

complexidade em uma Unidade de Pronto Atendimento (MS, 2010). 

Dada uma distância histórica de oito anos sem políticas específicas ao tema, em 

2001, a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) implementou as diretrizes 

para a ampliação do acesso e da qualidade da Atenção Básica, definindo o controle da 

HAS como sua área de atuação de estratégia mínima (BARRETO et al, 2013). Ainda 

nesse mesmo ano, o Ministério da Saúde implantou o Plano de Reorganização da Atenção 
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à HAS e ao Diabetes mellitus (DM), com a função de diminuir as taxas de agravamento 

dessas doenças, além de assegurar o diagnóstico e o vínculo do paciente com às Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). Tal ferramenta contou com a Campanha Nacional de Detecção 

de DM e com a Campanha Nacional de Detecção da HAS, o que permitiu um 

rastreamento, ainda que limitado, de portadores dessas patologias, ocasionando uma 

maior possibilidade de auxílio e, ao mesmo tempo, uma minimização de vulnerabilidades 

MS, 2014). 

Essas campanhas ascenderam com a criação do Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos, o SisHIPERDIA, também chamado de 

HIPERDIA. O sistema possibilita, através do registro dos portadores e potenciais 

desenvolvedores dessas doenças, a garantia do recebimento dos medicamentos 

necessários aos seus tratamentos, além de, a partir do perfil epidemiológico dos habitantes 

de certo território, outorgar as estratégias específicas de saúde pública no objetivo de 

mudar o quadro alarmante a favor do bem-estar e da autonomia dessas pessoas. Para isso, 

o Programa gera dados para o Cartão Nacional de Saúde, cujo papel é assegurar a 

identificação única do usuário e, ao mesmo tempo, há a disponibilização desses materiais 

informativos na plataforma digital do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), como um conjunto de subsistemas, municipais e federais, que compõem 

uma base nacional (BRASIL, 2011). 

No ano subsequente (2002), o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica 

para HAS e DM foi criado com o intuito de viabilizar aos indivíduos cadastrados 

medicamentos que são necessários à terapêutica, como a insulina NPH e a glibenclamida. 

A implementação dessa assistência foi de grande importância, visto que o acesso da 

população aos fármacos é fundamental, uma vez que eles possibilitam a prevenção, o 

controle e o tratamento dessas DCNT (BRASIL, 2002). 

Dois anos depois, em 2004, o Ministério da Saúde, junto com a Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), organizou e fundou o Programa Farmácia Popular do Brasil 

(FPB). Essa medida foi um marco para a saúde pública, pois fornece gratuitamente 

medicamentos essenciais para o tratamento de doenças crônicas, possibilitando uma 

maior democratização e expansão do acesso à saúde. Além disso, o alcance social desse 

programa consolida como é significativo o Estado brasileiro implementar iniciativas e 
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estratégias de ação para garantir a assistência terapêutica e farmacêutica integral da 

população (MS, 2005). Dessa forma, os programas vão crescendo e alcançando maiores 

extensões no território nacional. 

Já em 2006, houve a implementação do Pacto da Saúde, através da Portaria 

MS/GM nº 399 de 22 de fevereiro, que define, inclusive, os eixos prioritários de cuidado 

com o Pacto pela Vida. Este, por sua vez, apresenta-se como uma ação de cuidado e de 

autonomia para os indivíduos que desenvolveram quadros de adoecimento, sendo 

compreendido como uma ação sanitária de atenção integral, que pressupõe a criação de 

vínculos de corresponsabilidade entre o profissional de saúde e aquele que busca seu 

saber técnico específico para o alívio do seu sofrimento. Assim, para a efetividade do 

cuidado aos doentes crônicos, faz-se necessária uma ação proativa dos sujeitos na busca 

de comportamentos que considerem hábitos de vida saudáveis e acarretem o controle da 

patologia (BRASIL, 2006). 

Em conjunto com o Pacto pela Saúde, foi inaugurado no mesmo ano o Manual 

Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas Não- 

transmissíveis: Promoção da saúde, Vigilância, Prevenção e Assistência, o qual aborda 

entre as suas doenças prioritárias a HAS e a DM. Este manual propõe a cooperação das 

três esferas de gestão do sistema sanitário, para a elaboração de estratégias de prevenção 

de doenças, da melhoria da promoção da saúde e da coleta de dados adequados para a 

avaliação da eficácia das ações em saúde (MS, 2008). Nota-se a importância dada às ações 

de promoção em saúde, com a promulgação neste mesmo ano, de uma política específica 

(Política Nacional de Promoção da Saúde), através da Portaria nº 687 de 30 de março de 

2006, com objetivo de promover a qualidade de vida e diminuir a indefensibilidade e os 

riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e agentes. Esse plano amplifica o 

compromisso do MS no desenvolvimento de ações e serviços que respondam às 

necessidades sociais e garantam bem-estar total da população (BRASIL, 2006). 

Nos anos seguintes, o Brasil acompanha o cenário mundial com o aumento da 

prevalência das DCNT e, em 2011, há o lançamento do Plano de Ações Estratégicas para 

o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (MS, 2011), com 

foco no enfrentamento dos fatores de risco, com ações de promoção em saúde; como por 

exemplo para a redução do tabagismo, sedentarismo, entre outros. 
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Nesse ínterim, o Governo Nacional instituiu o Guia Metodológico de Avaliação e 

Definição de Indicadores de DCNT e Rede Carmen, com a responsabilidade do 

desenvolvimento e da efetivação de políticas, no intuito de diminuir amplamente os 

múltiplos fatores de risco comuns existentes nas DCNT, além de gerar mobilização social, 

exercitar a vigilância epidemiológica e promover atividades que auxiliem na prevenção 

para a minimizar o abismo das desigualdades encontradas na saúde. (BARRETO et al, 

2013). 

O Brasil também investiu em desenvolvimento de pesquisas e estudos referentes 

às condições de vida e saúde da população e de grupos que apresentam fatores de risco 

para o desenvolvimento das DCNT, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia 

(DECIT). Esse realiza a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico (VIGITEL) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) que efetua, anualmente, a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD). 

(BARRETO et al, 2013). 

Considerando que “[...] política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar 

um problema público” (SECCHI; COELHO; PIRES, 2019, p 2) e que o aumento das 

DCNT sobrecarrega o sistema de saúde, com impacto econômico e social sobre o país; 

observa-se que os atores governamentais construíram metas e planos nacionais, 

identificaram o problema e implementaram políticas públicas no confronto das DCNT. 

No entanto, o que chama atenção é a dificuldade de obter os resultados esperados, 

considerando a existência de políticas e programas e da proposta de mudança do modelo 

de atenção à saúde há quase 30 anos. 

 

CONCLUSÕES 

Evidencia-se que, ao longo dos anos, houve uma preocupação exaustiva com as 

ações de promoção em saúde, visando reduzir a vulnerabilidade do processo de 

adoecimento da população e consequentemente melhorar os indicadores em saúde com 

relação às DCNT. Entretanto, apesar de todas as políticas implementadas, essas não 

conseguiram reduzir as desigualdades sociais, seja no acesso aos serviços de saúde, seja 

nas condições de moradia, trabalho, educação e renda. 
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Enquanto existirmos como sociedade, apresentando graves disparidades, em que 

1% da população detém 30% dos recursos financeiros, os determinantes sociais em saúde 

serão imperativos na desigualdade das condições de saúde e vida da população. As 

políticas de saúde necessitam estar integradas com políticas educacionais e políticas de 

distribuição de renda, visando alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. 
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CAPÍTULO XVI 

PROPEDÊUTICA DIAGNÓSTICA REFERENTE À ESCLEROSE MÚLTIPLA 

DESCRITAS NA LITERATURA 
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RESUMO:  

A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica autoimune. Esta patologia é considerada 

crônica e progressiva, que se define por uma disfunção do sistema nervoso causando a 

perda da bainha de mielina nos diferentes territórios do Sistema Nervoso Central (SNC), 

seja na medula espinhal ou no encéfalo. Assim, está relacionada a uma inflamação e 

destruição dos axônios, afetando a condução dos impulsos nervosos, provocando 

sintomas físicos e cognitivos no sujeito O objetivo deste trabalho é discutir por meio de 

uma revisão literária as propedêuticas diagnósticas referentes à Esclerose Múltipla. O 

estudo realizado do tipo de revisão bibliográfica, e efetuou-se um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados, Capes, Scielo, Google acadêmico, Banco de teses USP. 

Para a realização do trabalho científico foi necessário a busca em sites por meio da 

associação dos seguintes descritores: Esclerose Múltipla, Doenças Desmielinizantes, 

Doenças Autoimunes, Diagnóstico. Os sintomas apresentados pelos portadores 

dependem do tamanho, como também do local da lesão. Em fase inicial, os sintomas são 
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sutis, que gradativamente,  com  a  evolução  da  doença,  tornam-se incapacitantes. O 

diagnóstico é pungente, tanto para o médico quanto para o paciente, pois estes não sabem 

o prognóstico da doença. Os critérios hoje utilizados para confirmação do diagnóstico são 

os de McDonald, elaborado com base no Painel Internacional sobre Diagnóstico de EM, 

sendo este citado por todos os autores pesquisados. Os exames realizados englobam 

exames do LCR para pesquisa de bandas  oligoclonais,  Imagem  por  Ressonância  

Magnética  e  outros  complementares,  como  dosagem de vitamina  B12,  VDRL,  anti-

HIV. 

PALAVRAS-CHAVE: Esclerose Múltipla. Doenças Desmielinizantes. Doenças 

Autoimunes. Diagnóstico. 

 

 

DIAGNOSTIC PROPEDEUTIC REGARDING MULTIPLE SCLEROSIS 

DESCRIBED IN THE LITERATURE 

ABSTRACT: 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease. This pathology is considered 

chronic and progressive, which is defined by a dysfunction of the nervous system causing 

the loss of the myelin sheath in the different territories of the Central Nervous System 

(CNS), either in the spinal cord or in the brain. Thus, it is related to inflammation and 

destruction of axons, affecting the conduction of nerve impulses, causing physical and 

cognitive symptoms in the subject. The study carried out the type of bibliographic review, 

and a bibliographic survey was carried out in the databases, Capes, Scielo, Google 

academic, Banco de theses USP. In order to carry out the scientific work, it was necessary 

to search websites through the association of the following descriptors: Multiple 

Sclerosis, Demyelinating Diseases, Autoimmune Diseases, Diagnosis. The symptoms 

presented by the patients depend on the size, as well as the location of the lesion. In the 

initial phase, the symptoms are subtle, which gradually, with the evolution of the disease, 

become disabling. The diagnosis is poignant, both for the doctor and for the patient, as 

they do not know the prognosis of the disease. The criteria used today to confirm the 

diagnosis are those of McDonald's, prepared based on the International Panel on 

Diagnosis of MS, which is cited by all the authors surveyed. The tests performed include 

CSF tests to search for oligoclonal bands, Magnetic Resonance Imaging and other 
complementary ones, such as vitamin B12, VDRL, anti-HIV dosage. 

KEYWORDS: Multiple sclerosis. Demyelinating Diseases. Autoimmune diseases. 

Diagnosis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica autoimune. Esta patologia é 

considerada progressiva, que se define por uma disfunção do sistema nervoso causando 

a perda da bainha de mielina nos diferentes territórios do Sistema Nervoso Central (SNC), 

seja na medula espinhal ou no encéfalo. Assim, está relacionada a uma inflamação e 
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destruição dos axônios, afetando a condução dos impulsos nervosos, provocando 

sintomas físicos e cognitivos no sujeito (BÔA, 2017). 

Em uma análise histológica, podem-se notar lesões inflamatórias perivenulares, 

as quais são evidentes nas fases anteriores da doença, resultando em placas 

desmielinizantes. A inflamação leva a danos nos oligodendrócitos e desmielinização, 

interrompendo a retransmissão de sinais neuronais nas regiões afetadas. Conforme a 

doença progride, surgem deficiências e danos permanentes nos neurônios (KARUSSIS, 

2014). 

Os dados de prevalência referente à EM apresentam uma grande variação de 

prevalência no mundo, sendo que esses dados possuem uma relação com o gradiente 

latitudinal. Em análise observa-se maior prevalência em áreas localizadas acima da linha 

do Equador. De acordo com os índices do território brasileiro, percebe-se maior 

prevalência na região Sudeste de 12 a 18 casos por 100.000 habitantes e na região Sul 

que apresenta uma variação entre 14 a 27 casos, para 100.000 habitantes, fato que 

comprova a existência do fator latitudinal (DOSHI, 2016).  

Segundo o relatório da Federação Internacional de Esclerose Múltipla para a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), realizado em 2008, ocorre maior incidência da 

doença em países da Europa e América do Norte. A América do Sul é considerada região 

de baixa prevalência, com índices menores que 5 casos por 100.000 habitantes 

(CALEGARO; SATO, 2011; RIBEIRO et al., 2011). 

A doença ocorre principalmente na fase adulto jovem, com pessoas de idade 

inferior a 40 anos, sendo exatamente este um momento crucial para o desenvolvimento 

profissional e/ou acadêmico do indivíduo (VUKUSIC, 2007). 

Os fatores ambientais e genéticos são mecanismos de autoagressão que permitem 

o desenvolvimento da moléstia. Esta fisiopatologia reflete diretamente em fatores 

ambientais, como por exemplo, no impacto do retrovírus endógeno humano (HERV) e 

pela Chlamydia pneumoniae; a falta de exposição a luz solar com consequente menor 

produção de vitamina D pelo organismo, e a menor exposição a bactérias e parasitas 

durante a infância, levando a alteração na maturação do sistema imunológico. Além disso, 

outro fator atrelado é o tabagismo, o qual pode também estar implicado no maior risco de 
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desenvolvimento da doença. Os genes que conferem susceptibilidade à doença são os do 

chamado HLA DRB1 e DQB1, situados no cromossoma 6. Os genes do sistema HLA são 

responsáveis pela codificação das proteínas da superfície das células que apresentam os 

antígenos, e de muitos outros genes. O sistema imunológico usa os HLAs para diferenciar 

as células do próprio organismo de células estranhas ao organismo (MOTA, 2009). 

Os principais sintomas são: perda da visão, visão dupla, rigidez, fraqueza, falta de 

equilíbrio, dormência, dor, problemas da bexiga/intestinos e fadiga. Assim como também 

pode ocorrer a diminuição da função cognitiva, as mais frequentes são alterações na 

memória, atenção, execução de tarefas, percepção visual e fluência verbal. Ainda, o 

sujeito pode apresentar alterações mentais, sendo as mais comuns a depressão e a 

ansiedade. Normalmente as primeiras manifestações da patologia não são reconhecidas, 

isso porque os sintomas que iniciam o quadro podem variar. Além disso, o tipo e o número 

de sintomas dependem do local que ocorreu a lesão na bainha de mielina (OH, 2018). 

Em relação ao diagnóstico, ele é clínico, com base no histórico relatado, na 

avaliação dos sintomas percebidos  e  relatados  pelo  paciente,  juntamente  com   exames 

de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, análise do Líquido  

Cefalorraquidiano  (que irá dosar as imunoglobulinas e pesquisar bandas oligoclonais  

para  comparação  com  valores  sanguíneos) e testes complementares.  Existe, também, 

um método de diagnóstico  da EM realizado pelo Potencial Evocado Miogênico 

Vestibular (VEMP), que avalia a via vestíbulo-espinal a partir de mácula de sáculo 

(ZIEGELBOIM, 2010). 

 

OBJETIVO  

O objetivo deste trabalho é discutir por meio de uma revisão literária as 

propedêuticas diagnósticas referentes à Esclerose Múltipla. 

 

METODOLOGIA 

O estudo realizado do tipo de revisão bibliográfica, e efetuou-se um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados, Capes, Scielo, Google acadêmico, Banco de teses USP. 
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Para a realização do trabalho científico foi necessário a busca em sites por meio da 

associação dos seguintes descritores: Esclerose Múltipla, Doenças Desmielinizantes, 

Doenças Autoimunes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Com o avanço das técnicas neurorradiológicas, a necessidade de evidência clínica 

de DIT e DIS foi parcialmente substituída pela evidência radiológica de tal disseminação. 

Com base neste princípio, um comitê liderado por McDonald, definiu os novos critérios 

propostos, que foram recentemente revisados com a intenção de utilizar a ressonância 

magnética para melhorar a sensibilidade diagnóstica e a produtividade sem comprometer 

a especificidade (KATZ SAND, 2015).  

Em geral, os critérios McDonald se concentram na integração de dados clínicos, 

laboratoriais e radiográficos para estabelecer um diagnóstico de EM. O diagnóstico 

McDonald de 2001 critérios requerem 2 ataques clínicos variando em tempo e espaço 

para estabelecer de modo definitivo (KARUSSIS, 2014). 

A confirmação do diagnóstico surge a partir da anamnese do  paciente  e de 

exames  físicos.  Os critérios  de  McDonald associados aos  exames  de  ressonância 

magnética, potencial evocado e do líquido cefalorraquidiano (LCR) confirmarão o 

diagnóstico (ARRAMBIDE, 2018). 

A identificação por meio do exame do líquor analisa a natureza inflamatória e  

imunológica  das lesões do SNC, através de dados qualitativos e quantitativos da resposta 

imunológica intratecal. Este exame serve também como diagnóstico diferencial de 

algumas moléstias como: neurossífilis, infecção por HTLV I/II, Lyme. O exame revela, 

na maioria dos casos, que as proteínas totais estão elevadas no líquor, sendo esta   

elevação  de  tamanha  importância  para  o  diagnóstico, pois  ela  demonstra  a  disfunção  

da  barreira  hemato-encefálica (VILAR, 2002). 

Em relação à quantificação da resposta imune humoral sabe-se que sua realização 

ocorre a partir da medida da  concentração  total  de  imunoglobulinas  no  LCR  (fração  

gama  da  eletroforese),  concentração  absoluta  do  IgG,  e  de  forma  precisa pelo índice 



 

271 
 

de IgG (IgG líquor/IgG soro ÷ Albumina líquor/Albumina soro). Além disso, há outra 

análise quantitativa da resposta imune  humoral  intratecal, a qual baseia-se na  síntese  

diária  intratecal de IgG que tem correlação direta com o índice de IgG (WANG., 2002). 

A efetivação da análise em correlação as variáveis clínicas e laboratoriais 

demonstra que a avaliação da resposta  imune  intratecal  é  realizada  por  meio  de  

detecção  de  bandas  oligoclonais. Essas bandas  são  sintetizadas  por  um  ou  poucos 

clones de plasmócitos, derivados de linfócitos B, este fato ocorre devido a  presença  

contínua  de  um  antígeno  único e altamente específico (JARIUS, 2009). 

Segundo o estudo denominado Esclerose múltipla: correlação clínico-laboratorial, 

realizado por Marzia Puccioni-Sohler  mostra que os pacientes com a forma crônica 

progressiva apresentam com mais frequência síntese intratecal de IgG quantitativamente 

detectável (76%) em comparação às formas de surto-remissão (48%). Diferenças são 

também observadas através de estudos clínicos, patológicos e de neuroimagem. Na forma 

crônica progressiva ocorre constante piora do quadro clínico. A demonstração de 

processo auto-imune parece ser menos comum na forma crônica progressiva. Maior 

número e carga das lesões na ressonância magnética têm sido encontrados nos pacientes 

com evolução recidivante em comparação às formas de EM progressivas primárias. 

Tratamento com imunomoduladores tais como interferon beta1b, beta 1a ou copolímero 

resulta em diferentes respostas de acordo com a forma clínica. A eficácia do uso dos 

interferons já é bem documentada na literatura em pacientes com surto-remissão. 

Atualmente, a ressonância magnética é uma importante ferramenta para o 

diagnóstico, demonstrando precocemente a presença de disseminação do processo 

desmielinizante no tempo e no espaço. De acordo com o Projeto Diretrizes, denominado 

por Esclerose Múltipla: Diagnóstico por imagem, desenvolvido pelo Colégio Brasileiro 

de Radiologia e pela Academia Brasileira de Neurologia, os critérios aceitos permitem o 

diagnóstico da EM na primeira manifestação clínica, ou seja, na forma monossintomática 

da doença conhecida como síndrome clínica isolada. Além disso, a RM é útil para a 

monitorização da resposta terapêutica permitindo o acompanhamento in vivo de todas as 

fases evolutivas da EM. Na maioria dos casos descritos a RM apresenta-se alterada em 

87 a 95% dos casos e mostra lesões hipointensas  em  T1  e  hiperdensas  em  cortes  com  

TR  longo  (T2,  DP,  FLAIR)  e  realce  pelo  contraste  das  lesões  ativas.  As  áreas que 
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são acometidas  com mais  frequência  são  os  centros  semi-ovais,  substância  branca  

periventricular, corpo caloso, tronco cerebral, radiações ópticas, pedúnculos   cerebelares,   

cerebelo, nervos ópticos e medula espinal (COLÉGIO BRASILEIRO DE 

RADIOLOGIA; ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA, 2012). 

 A tomografia computadorizada de crânio mostra-se alterada  em  36  a  44%  dos  

casos. De acordo com os resultados as imagens relatam lesões com realce na fase que 

sofre ação do contraste. Além disso, a EM gera um quadro de áreas hipotensas na 

substância branca, alargamento ventricular e atrofia cerebral. Após o estabelecimento do 

diagnostico, deve-se estadiar a moléstia, estabelecendo seu nível de acometimento e a 

gravidade do caso por meio da Escala Expandida do Estado  de  Incapacidade (ROVIRA, 

2013). 

As dosagens de   proteínas  básicas  da  mielina, aparecem  antes  das  bandas  

oligoclonais, fato que é indicativo de destruição mielínica recente. Além disso, os 

profissionais de saúde devem solicitar exames laboratoriais,  como  exames  anti-HIV  e  

VDRL  e  dosagem  sérica  de  vitamina  B12,  no  sentido  de  excluir outras doenças 

com características parecidas da EM (FERNANDES, 2009). 

 

CONCLUSÃO  

A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante crônica do sistema 

nervoso central de etiologia autoimune presumida, caracterizada por áreas localizadas de 

inflamação, desmielinização, perda axonal e gliose no cérebro e medula espinhal. Os 

sintomas apresentados pelos portadores  dependem do tamanho, como também do local 

da lesão. Em fase inicial, os  sintomas  são  sutis,  que  gradativamente,  com  a  evolução  

da  doença,  tornam-se incapacitantes. O diagnóstico  é  pungente,  tanto  para  o  médico 

quanto para o paciente, pois estes não sabem o prognóstico da doença. Os critérios hoje 

utilizados para confirmação do diagnóstico são os de McDonald, elaborado com base no 

Painel Internacional sobre Diagnóstico de EM, sendo este citado por todos os autores 

pesquisados. Os exames realizados englobam exames do LCR  para  pesquisa  de  bandas  

oligoclonais,  Imagem  por  Ressonância  Magnética  e  outros  complementares,  como  

dosagem de vitamina  B12,  VDRL,  anti-HIV. 
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CAPÍTULO XVII 

RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO: UMA ANÁLISE 

COMPARATIVA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTRAS 

LOCALIDADES 

Beatriz Henrique Correa Ferreira81; Altever de Sá Vianna Filho82; 

Izabella Souza Garbelini83; Calebe Lima de Brito84; 

Giovanna de Castro do Amaral Monteiro Prado85; Daniela Lacerda Santos86. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-17 

 

RESUMO:  

Estima-se uma incidência de mais de 16.000 casos novos de câncer de colo de útero para 

os próximos dois anos no país, sendo considerado um grande desafio em saúde pública 

apesar da efetividade comprovada do programa de rastreio na prevenção secundária e da 

vacina contra o Papilomavírus Humano na prevenção primária. Objetivo: este estudo 

objetivou comparar a razão de exames de citopatológicos realizados no município e 

estado do Rio de Janeiro, assim como a cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

com diversas localidades de diferentes regiões do país. Método: foi realizado um estudo 

quantitativo descritivo, através de dados coletados do Departamento de Informática e da 

Sala de Gestão Estratégica do Sistema Único de Saúde. Resultados: Evidencia-se a baixa 

razão de exames realizados assim como da cobertura da ESF no município e estado do 

Rio de Janeiro em comparação com todas as outras seis localidades de análise; até mesmo 

em regiões desfavorecidas geograficamente para o alcance das mulheres em idade 

elegível para o rastreamento, como o estado do Amazonas por exemplo. Conclusão: Urge-

se a necessidade de mais estudos, principalmente de acesso aos serviços de saúde, da 

qualidade da assistência da da Atenção Primária e dos exames de citopatológicos 

realizados; assim como interesses governamentais em vencer os desafios impostos para 

garantir a efetividade do programa de rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil, 
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onde os dados de incidência e mortalidade são comparados aos de países 

subdesenvolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de Colo do Útero. Sistema Único de Saúde. Exame 

Colpocitopatológico. Cuidado Preventivo. 

 
 

CERVERAL CANCER TRACKING: A COMPARATIVE ANALYSIS 

BETWEEN THE STATE OF RIO DE JANEIRO AND OTHER LOCATIONS 

 

ABSTRACT: 

An incidence of more than 16,000 new cases of cervical cancer is estimated for the next 

two years in the country, being considered a major public health challenge despite the 

proven effectiveness of the screening program in secondary prevention and the vaccine 

against Papillomavirus Human in primary prevention. Objective: this study aimed to 

compare the ratio of cytopathological exams performed in the city and state of Rio de 

Janeiro, as well as the coverage of the Family Health Strategy (FHS) with different 

locations in different regions of the country. Method: a quantitative descriptive study was 

carried out, using data collected from the Department of Informatics and the Strategic 

Management Room of the Unified Health System. Results: The low ratio of tests 

performed as well as the coverage of the FHS in the city and state is evidenced. Rio de 

Janeiro compared to all the other six analysis sites; even in geographically disadvantaged 

regions to reach women of eligible age for screening, such as the state of Amazonas for 

example. Conclusion: There is an urgent need for further studies, mainly on access to 

health services, on the quality of primary care assistance and on cytopathological tests 

performed; as well as governmental interests in overcoming the challenges imposed to 

ensure the effectiveness of the cervical cancer screening program in Brazil, where 

incidence and mortality data are compared to those of underdeveloped countries. 

KEYWORDS: Cervical Cancer. Unified Health System. Pap smear test. Preventive 

Care. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres, 

e é responsável por aproximadamente 311 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais 

frequente de morte por câncer em mulheres. É uma doença rara em mulheres com até 30 

anos, e sua incidência aumenta progressivamente até ter seu pico na faixa de 40 a 50 anos, 

sendo que a mortalidade é maior a partir da quarta e quinta década de vida. Além disso, 

percebe-se que esse tipo de câncer possui uma incidência 2 vezes maior em países em 

desenvolvimento quando comparado a países considerados desenvolvidos (MS, 2019). 

Dessa forma, observa-se que pode haver uma relação da neoplasia do colo do útero com 
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o baixo nível socioeconômico e de escolaridade da população (LIBERA et al, 2016). 

Segundo o mais recente documento do Instituto Nacional do Câncer (INCA): “O número 

de casos novos de câncer do colo do útero esperados para o Brasil, para cada ano do 

triênio 2020-2022, será de 16.590, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil 

mulheres” (MS, 2019, p. 38). 

Pode-se definir o câncer de colo de útero a partir de uma replicação desordenada 

do epitélio que reveste o colo do útero, de modo que possa invadir estruturas e órgãos 

subjacentes ou mesmo distantes (MS, 2013). Dentre as principais categorias de 

carcinomas invasores do colo do útero e causados pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), 

cabe citar o carcinoma epidermóide, (tipo mais incidente) no epitélio escamoso. Além 

desse, também há o adenocarcinoma (tipo mais raro) no epitélio glandular. O primeiro 

chega a representar 90% dos casos, já o segundo somente 10% (MS, 2020). 

Atualmente, entende-se que a infecção pelo HPV é causa importante para o 

desenvolvimento do câncer do colo do útero, e sabe-se que “[...] 80% das mulheres 

entrarão em contato com algum HPV até os 50 anos de idade” (FEDRIZZI et al, 2008, p 

73). Contudo, nem todas as mulheres que contraíram o HPV irão desenvolver o câncer 

portanto, deduz-se que a infecção pelo HPV é um fator fundamental, mas não suficiente 

para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, outros fatores como 

imunossupressão, multiparidade e início precoce da atividade sexual têm forte influência 

sobre o desenvolvimento da doença (MS, 2017). 

Cerca de 12 a 18 tipos de HPV são considerados oncogênicos para o colo uterino 

e como ocorre na maior parte dos casos, a infecção se dá de maneira transitória, e regride 

de forma espontânea. Porém, a infecção persistente pode levar ao desenvolvimento de 

lesões precursoras, que uma vez não rastreadas, evoluirão para o câncer no colo do útero 

(MS, 2013). 

Dois tipos de lesões pré-cancerosas podem ocorrer após a infecção por HPV: 

lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau e lesões intraepiteliais escamosas de alto 

grau. A primeira lesão é somente uma manifestação citológica da infecção pelo HPV e 

não representa lesões verdadeiramente precursoras do câncer do colo do útero, a segunda 

apresenta potencial para progressão, tornando sua detecção o objetivo primordial da 
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prevenção secundária do câncer do colo do útero. A progressão dessa lesão para câncer 

ocorre lentamente, em uma média de 10 anos (LIBERA et al, 2016). 

Os mecanismos de prevenção do câncer de colo de útero estão na prevenção 

primária, com o uso de preservativos nas relações sexuais, para evitar a infecção pelo 

HPV, e com a vacinação de meninas e meninos contra HPV (OPAS, 2019). Já a prevenção 

secundária, que consiste no rastreamento do câncer de colo uterino, através do exame 

citopatológico, que deve ser realizado de acordo com a periodicidade recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2007). 

É importante ressaltar que o exame citopatológico do colo do útero é essencial 

para a detecção precoce da neoplasia, e sua realização leva à “redução de até 90% nas 

taxas de incidência de câncer cervical invasor”; considerando o alcance da cobertura ideal 

do rastreamento na população elegível, com os padrões de qualidade na realização dos 

exames (NASCIMENTO et al, 2015, p. 254). 

No Brasil o exame citopatológico é recomendado para mulheres entre 25 e 64 

anos. Sua realização é anual e após 2 ou 3 exames anuais consecutivos normais pode-se 

realizar a cada 3 anos. Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o 

exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se 

ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais 

(MS, 2013). 

É fundamental que a equipe da Estratégia de Saúde da Família, conhecida como 

coordenadora do cuidado, porta de entrada do sistema e responsável pelas ações de 

promoção e prevenção em saúde, conheça sua população, com cadastro sistemático de 

todos os usuários da sua área adscrita. A partir desse cadastro, a equipe deve identificar 

todas as mulheres da faixa etária prioritária, bem como identificar aquelas que têm risco 

aumentado para a doença. Ao realizar o cruzamento entre as mulheres que deveriam 

realizar o exame e as que realizaram, é possível definir a cobertura e, a partir daí, pensar 

em ações para ampliar o acesso ao exame (MS, 2013). 

Dentro da linha de cuidado, após a realização da coleta do citopatológico, cabe à 

Atenção Básica encaminhar o material para análise, e aguardar o recebimento dos laudos. 

Caso o resultado do exame determine encaminhamento a outro serviço, é fundamental 
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realizar uma solicitação de encaminhamento qualificada, com os dados relevantes sobre 

a usuária, sobre o quadro clínico e sobre o resultado do exame. Além disso, é necessário 

que a equipe acompanhe essa mulher, verificando a adesão ao tratamento (MS, 2013). 

É, ainda, interessante frisar que o rastreamento é um dos grandes fomentadores da 

redução da incidência e mortalidade em países que introduziram programas com ele. 

Entretanto, no Brasil, o modelo adotado de rastreamento é o oportunístico apresentando 

dificuldades de implementação, tendo redução dos indicadores abaixo do esperado, 

embora tenha-se população-alvo e diretrizes bem definidas. 

Nesse âmbito, é necessário destacar que os indicadores de saúde nos auxiliam a 

entender a dinâmica dentro da Assistência ao Câncer de Colo de Útero e do Exame 

Colpocitopatológico, uma vez que estes ajudam na construção de estatísticas e na 

obtenção de dados para avaliar a eficácia das medidas tomadas. Exemplos desses 

indicadores seriam a taxa de incidência estimada de câncer do colo de útero e a taxa de 

mortalidade por câncer de colo de útero, as quais deveriam ser reduzidas com medidas 

como a realização do citopatológico. Desta forma, o aprimoramento dos programas de 

rastreamento e diagnóstico precoce é fundamental para a estruturação de um sistema de 

informação que possibilite o diálogo entre os diversos serviços. Atualmente, há o Sistema 

de Informação do Câncer (Siscan), que é a versão em plataforma web que integra os 

Sistemas de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de Mama 

(SISMAMA). 

 

OBJETIVOS E MÉTODO 

Para discutir o rastreamento do câncer de colo de útero no Rio de Janeiro, foi 

elaborado um estudo comparativo entre a cidade do Rio de Janeiro e Petrópolis (dentro 

do mesmo estado) e do estado do Rio de Janeiro e outros estados, como São Paulo, Mato 

Grosso, Santa Catarina, Pernambuco e Amazonas, sobre o ponto de vista da Cobertura 

Populacional da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e da razão de pessoas da mesma 

faixa etária (de 25 a 64 anos). Assim, foram coletadas informações através de bancos de 

dados do próprio Ministério da Saúde (MS).
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Foi realizada uma análise quantitativa comparativa através dos dados coletados 

no Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB), dados da razão de exames 

citopatológicos. Essa última plataforma gerou arquivos .CSV que foram manipulados 

através do software Microsoft Excel. 

A razão entre exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 

anos e população feminina da mesma faixa etária é a relação entre o número de exames 

citopatológicos do colo do útero, realizados e pagos pelo SUS, em mulheres de 25 a 64 

anos residentes em um município ou estado, no período de três anos; e a população 

feminina de mesma faixa etária, residente no mesmo município ou estado, no último ano 

do triênio. 

Através do Sala de Apoio à Gestão Estratégica do MS (SAGE) foram obtidos os 

dados da cobertura populacional de equipes da Saúde da Família em uma série histórica 

entre 2010 e 2015. Em seguida, foram construídas tabelas com esses dados. 

Sendo assim, este estudo buscou discutir o rastreamento do câncer de colo de útero 

no estado e na cidade do Rio de Janeiro a partir de comparações com outros estados e 

municípios, visando comparar a cobertura de Equipes de Saúde da Família (ESF) do Rio 

de Janeiro com outras localidades; comparar a realização de exames citopatológicos e 

prevenção secundária do câncer de colo de útero do Rio de Janeiro com outras 

localidades, e também cotejar os dados, estimando possíveis impactos da cobertura da 

ESF sobre a realização do rastreamento do câncer de colo de útero. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados fornecidos pelo Sistema de Informações do SUS foram 

elaborados gráficos comparativos entre a razão de exames citopatológicos realizados 

entre pessoas da mesma faixa etária (de 25 a 64 anos) em diferentes regiões do país, 

conforme ilustração abaixo:
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Figura 1: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nas cidades de 

Petrópolis e Rio de Janeiro 

 
Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php. Acesso no dia: 26/10/2020. 

 

Em um primeiro momento, foi realizada uma comparação entre dois municípios 

do mesmo estado - Rio de Janeiro e Petrópolis. O primeiro sendo uma cidade de quase 7 

milhões de habitantes e com um grande território, e o segundo sendo uma localidade com 

pouco mais de 300 mil habitantes e um território de maior facilidade no monitoramento, 

justamente por sua área demográfica ser menor. Dessa forma, é perceptível que os dados 

encontrados em Petrópolis na série histórica de 2010 a 2015 são melhores do que os do 

Rio de Janeiro, porém ainda pouco satisfatórios. 

No intuito de conseguir estabelecer uma relação que melhor justifique essa 

diferença, foi analisada a cobertura populacional de equipes da saúde da família em 

ambos os municípios, com dados retirados da Sala de apoio à Gestão Estratégica - 

Ministério da Saúde (SAGE).

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
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Figura 2: Cobertura populacional - Equipes de Saúde da Família 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: 

https://sage.saude.gov.br/ . Acesso em: 04 nov. 2020. 

 

Ao analisar essas tabelas, percebe-se que apesar de a cobertura populacional de 

ambos os municípios, a partir de 2014, não serem tão diferentes, ainda sim o Rio de 

Janeiro não conseguiu realizar uma quantidade semelhante de exames citopatológicos 

quando comparado à Petrópolis. Isso pode estar relacionado a dificuldade encontrada 

pelas equipes de saúde da família do Rio de Janeiro em acessar as mulheres que deveriam 

realizar o exame, pois muitos locais são perigosos e a equipe de saúde não consegue ter 

acesso, nem para realizar busca ativa. Além disso, o gráfico 1 mostra que de 2012 para 

2013 a razão de exames citopatológicos em mulheres da mesma faixa etária caiu 

significativamente, e continuou baixo nos anos seguintes. Contudo, a cobertura 

populacional de equipes de saúde da família aumentou nesse período, o que indica algum 

problema que pode estar relacionado à captura e acompanhamento das mulheres, ou até 

mesmo à subnotificação. 

No entanto, para que fosse possível estimar uma análise comparativa e 

correlacional entre os dados e o impacto da cobertura da ESF na efetividade do 

rastreamento do câncer de colo de útero foram realizadas outras análises comparativas 

entre o Rio de Janeiro e outros municípios de outros estados. Para obter uma abrangência 

para o território nacional foram comparados estados de cada macrorregião nacional. 

https://sage.saude.gov.br/
https://sage.saude.gov.br/
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Nesse sentido, foram realizadas análises do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa 

Catarina, Mato Grosso, Pernambuco e Amazonas. 

Assim, tornou-se mais claro demonstrar que o problema da baixa cobertura na 

realização do exame citopatológico não é um aspecto exclusivo ao Rio de Janeiro, mas 

sim, um desafio presente em todo território brasileiro, sendo mais evidente em algumas 

regiões do que em outras. 

Para início das comparações em regiões, foi feita uma análise da razão da 

cobertura do exame citopatológico entre pessoas da mesma faixa etária (25 a 64 anos) 

entre os estados de Rio de Janeiro e São Paulo. A escolha por esses dois municípios deve-

se ao fato de que ambos possuem o maior PIB por estado e maior população de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, ficou claro 

que, apesar de possuir uma maior área territorial, São Paulo possui uma cobertura bem 

superior à do Rio de Janeiro, mesmo que essa ainda não seja satisfatória. 

 
Figura 3: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php. Acesso no dia: 26/10/2020 

 
 

Assim, para que seja possível entender melhor tal situação, foi analisada a 

cobertura populacional de equipes de saúde da família em ambos os estados. 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
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Figura 4: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família 

 

 
 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: 

https://sage.saude.gov.br/ . Acesso em: 04 nov. 2020. 

 

Ao analisar as figuras 3 e 4, percebe-se que, contrariando o que se imagina da 

relação direta entre cobertura da ESF e alcance do rastreio do câncer de colo de útero, 

visto ser competência da Atenção Básica as ações de promoção e prevenção em saúde, 

desde a definição da organização dos serviços pela Lei nº 8080/90 (BRASIL, 1990); os 

dados de cobertura populacional mostram que o estado de São Paulo possui uma 

cobertura menor do que a do Rio de Janeiro, mas mesmo assim, a razão de exames 

citopatológicos em mulheres da mesma faixa etária é bem maior em São Paulo do que no 

Rio de Janeiro. Tal observação demonstra a falha que a Atenção Básica do estado do Rio 

de Janeiro apresenta para captar mulheres na idade de realizar o exame, além de não 

conseguir manter acompanhamento. 

Posteriormente, foi realizada a comparação entre um estado da região Sul do 

Brasil com o Rio de Janeiro. Sendo assim, Santa Catarina foi a região escolhida por 

apresentar o maior IDH de tal porção do território nacional, com esse índice chegando a 

0,774 em 2010, segundo o IBGE (IBGE, 2010). Assim, foi observado que Santa Catarina 

também possui índices de realização do exame citopatológico superiores que as do Rio 

de Janeiro e que as de São Paulo, sendo o estado que apresenta os melhores dados nesse 

quesito, porém esses, mesmo assim, apresentam-se insatisfatórios para garantir o rastreio 

https://sage.saude.gov.br/
https://sage.saude.gov.br/
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das mulheres em idade elegível e consequentemente a efetividade da prevenção 

secundária do câncer de colo de útero. 

 

Figura 5: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados de Santa 

Catarina e Rio de Janeiro 

 

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php. Acesso no dia: 26/10/2020 

 

Para melhor entendimento da alta razão de exames citopatológicos entre mulheres 

da mesma faixa etária em Santa Catarina em comparação com o Rio de Janeiro foram 

também coletados os dados da cobertura populacional de equipes de saúde da família em 

ambos os estados. 

Figura 6: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: 

https://sage.saude.gov.br/ . Acesso em: 04 nov. 2020. 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
https://sage.saude.gov.br/
https://sage.saude.gov.br/
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Os dados dessa tabela demonstram uma alta taxa de cobertura populacional da 

ESF no estado de Santa Catarina, desta forma, era esperado que a razão de exames 

citopatológicos nesse estado fosse alta. Contudo, mesmo possuindo essa alta cobertura, 

ao observar a Figura 5 acima, a partir de 2011 a razão de exames citopatológicos foi 

diminuindo a cada ano. Tal dado é preocupante visto que essa queda demonstra uma 

menor realização de exames em mulheres que deveriam estar sendo acompanhadas pela 

Atenção Básica, impossibilitando a detecção precoce do câncer de colo de útero. 

No Centro-Oeste, o estado escolhido para a comparação com o Rio de Janeiro foi 

o Mato Grosso, aquele que apresenta a maior área dessa região segundo o IBGE (IBGE, 

2010). Apesar de ser um estado com maior extensão territorial, o que se imagina maior 

dificuldade para alcançar essas mulheres, esse estado apresentou índices superiores aos 

do Rio de Janeiro e próximos aos de São Paulo. 

 

Figura 7: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados do Mato Grosso e Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php. Acesso no dia: 26/10/2020 

 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php


 

287 
 

Portanto, para melhor compreensão dos resultados, foi realizada 

uma comparação entre a cobertura populacional entre os dois estados. 

 

Figura 8: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: 
https://sage.saude.gov.br/ . Acesso em: 04 nov. 2020. 

 

A tabela acima mostra que o estado do Mato Grosso apresenta cobertura 

populacional maior que o estado do Rio de Janeiro, mesmo possuindo uma extensão 

territorial maior, o que dificultaria a chegada da Atenção Básica para a população. Dessa 

forma, percebe-se mais uma vez que, com a comparação com outros estados, o Rio de 

Janeiro possui uma baixa cobertura populacional, realizando poucos exames 

citopatológicos nas mulheres que necessitam ser acompanhadas. 

No Nordeste, o estado escolhido para comparação com o Rio de Janeiro em 

relação aos exames citopatológicos foi Pernambuco, pois possui o 2º maior Produto 

Interno Bruto (PIB) de tal região e uma área territorial próxima àquele que serve como 

comparativo. Apesar de ser de uma região com uma economia menos abundante do que 

a da região Sudeste, Pernambuco apresenta um resultado na realização do citopatológico 

melhor do que o Rio de Janeiro e próximo ao de Santa Catarina. No entanto, apesar desse 

positivo resultado aparente, é válido dizer que, ainda assim, os valores não são os ideais 

para o rastreamento adequado.

https://sage.saude.gov.br/
https://sage.saude.gov.br/
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Figura 9: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados de Pernambuco e Rio de 
Janeiro 

 

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php. Acesso no dia: 26/10/2020 

 
 

Dessa forma, para melhor compreender o porquê de Pernambuco conseguir 

realizar mais exames citopatológicos nas mulheres entre faixas etárias de 25 a 64 anos, é 

necessário olhar para seus dados de cobertura populacional de equipes da Saúde da 

Família. 

Figura 10: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: 

https://sage.saude.gov.br/ . Acesso em: 04 nov. 2020. 

 

Com esses dados percebe-se que a porcentagem da população que é coberta pela 

Atenção Básica é grande em Pernambuco, sendo muito próxima, em 2015, da 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
https://sage.saude.gov.br/
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porcentagem da população coberta pela Atenção Básica em Santa Catarina. Neste ano, a 

diferença de cobertura populacional foi de somente 1,8%. Somando essa informação com 

a alta razão de exames citopatológicos também em Pernambuco e Santa Catarina, é 

possível inferir e ratificar a importância da cobertura adequada da ESF, onde em regiões 

com maior cobertura populacional por parte das Equipes de Saúde da Família, as quais 

compõem a Atenção Básica, acarreta uma maior taxa de realização de exames 

citopatológicos. 

Por fim, o último estado a ser comparado com o Rio de Janeiro em relação à razão 

de exames citopatológicos realizados entre pessoas de uma mesma faixa etária (24 a 65 

anos) foi o Amazonas. A escolha justifica-se pelo fato desse estado possuir uma área 

territorial bastante expressiva e de difícil acesso, com comunidades isoladas e pouco 

acesso a serviços de saúde. Porém, apesar disso, o Amazonas possui um dado relativo à 

realização de exame citopatológico melhor do que o do Rio de Janeiro e em crescente 

desde 2010, mas ainda distante do ideal para a efetividade do programa de prevenção. 

 

Figura 11: Razão de exames citopatológicos e população da mesma faixa etária nos estados do Amazonas e Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php. Acesso no dia: 26/10/2020 

 

Dessa forma, é importante analisar a cobertura de atenção básica em ambos os 

estados para que ocorra o melhor entendimento sobre a dificuldade territorial no 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
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Amazonas e como o Rio de Janeiro, mesmo não apresentando tal problema, possui um 

índice inferior ao apresentado por esse estado do Norte do Brasil. 

Figura 12: Cobertura Populacional - Equipes de Saúde da Família 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Disponível em: 

https://sage.saude.gov.br/ . Acesso em: 04 nov. 2020. 

 

Os dados de cobertura populacional de Equipes da Saúde da Família mostram que 

o Amazonas também possui um percentual de cobertura maior do que o do Rio de Janeiro, 

mesmo com as dificuldades já citadas acima. É interessante ressaltar que a cobertura 

populacional acompanhou, em quedas e aumentos, a razão de exames citopatológicos no 

Amazonas. Assim como a razão de exames citopatológicos, de 2010 para 2011, a 

cobertura populacional diminuiu. Contudo, a partir de 2011, a razão de citopatológicos 

foi aumentando progressivamente no estado, ao passo que a cobertura populacional 

também voltou a aumentar. Essa observação demonstra a importância da Atenção Básica 

na realização de exames citopatológicos, que quanto maior sua abrangência, maior 

também será a de realização do acompanhamento, realização da prevenção secundária 

através do exame citopatológico e encaminhamento das usuárias na rede de atenção à 

saúde. 

 

CONCLUSÃO 

É sabido o papel da Atenção Primária na rede de assistência do Sistema Único de 

Saúde, principalmente organizada como Estratégia de Saúde da Família, sendo 

https://sage.saude.gov.br/
https://sage.saude.gov.br/
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responsável pelo acompanhamento da população adscrita no território com uma equipe 

definida, formada por múltiplos profissionais de saúde que atuam em conjunto nas ações 

de promoção e prevenção em saúde da população. Assim como também é de 

conhecimento que um dos desafios do país em saúde pública é garantir o rastreio de 

mulheres em idade elegível para a detecção precoce e tratamento adequado do câncer de 

colo de útero e com isso reduzir a alta taxa de mortalidade em mulheres por essa doença. 

Estudos exclusivamente quantitativos e descritos possuem limitações, como por 

exemplo compreender o porquê da baixa cobertura da ESF no município e principalmente 

no estado do Rio de Janeiro, da razão reduzida de exames de citopatológicos em mulheres 

elegíveis em comparação com várias outras localidades de diferentes regiões do país; 

assim como compreender a qualidade da assistência da Atenção Primária e a qualidade 

dos exames realizados. É importante destacar a necessidade de estudos complementares 

sobre gestão, financiamento, planejamento e interesse governamental para estimar a 

situação apresentada para o estado do Rio de Janeiro. Para o município do Rio de Janeiro, 

mesmo especulando sobre as condições de violência que restringem o acesso das equipes 

de saúde em muitas comunidades e a gestão da Atenção Primárias sob a égide das 

Organizações Sociais em Saúde, estudos posteriores também se fazem necessários. 

Apesar de ser um tema tão comumente debatido no meio acadêmico, mais estudos 

para todas as regiões tornam-se necessários para entender a dificuldade da ESF em 

acompanhar essas mulheres e garantir acesso à prevenção secundária, adesão e 

efetividade de um programa para uma doença tratável e prevenível. 
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CAPÍTULO XVIII 

SOROLOGIA PARA SÍFILIS: VDRL E FTA-ABS 

Breno Pimentel Moraes Oliveira87; Andre Luiz de Souza Silva88; 

Thiago Michael Ferreira Ibiapino89; Gean Costa Nascimento90; 

Yan Alves Gramacho91. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.02-18 

 

RESUMO: 

A sífilis é uma doença sistêmica crônica importante causada pelo Treponema pallidum e 

é transmitida principalmente por via sexual e vertical, sendo a probabilidade de 

transmissão maior nas fases iniciais. Na gestação, a gravidade da infecção aumenta 

gradativamente até o final da gestação. A infecção não-tratada pelo T. Pallidum, além 

poder cursar com sequelas graves, também aumenta o risco de infecção pelo HIV devido 

às lesões sifilíticas.1 No ano de 2013, de acordo com a World Health Organization 

(WHO), a prevalência mundial de infecção por sífilis em gestantes foi de cerca de 1.9 

milhões e, dos casos não-tratados, 66,5% tiveram efeitos adversos fetais. A prevalência 

de sífilis em gestantes na população brasileira entre 2011 e 2012 foi similar à encontrada 

no estudo sentinela conduzido em 2006. Torna-se importante ressaltar que desigualdades 

socioeconômicas assim como a baixa cobertura do rastreio são fatores que contribuem 

para a persistência da sífilis congênita no Brasil.2 

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis. FTA-Abs. VDRL. IST. 

 

SYMPHILIS SOROLOGY: VDRL AND FTA-ABS 

ABSTRACT: 

Syphilis is an important chronic systemic disease caused by Treponema pallidum and is 

transmitted mainly through sexual and vertical routes, with a higher probability of 

transmission in the early stages. In pregnancy, the severity of the infection gradually 

increases until the end of the pregnancy. Infection untreated by T. Pallidum, in addition 

to having severe sequelae, also increases the risk of HIV infection due to syphilitic 

lesions.1 In 2013, according to the World Health Organization (WHO), the worldwide 

prevalence of syphilis infection in pregnant women was about 1.9 million and, of the 

untreated cases, 66.5% had adverse fetal effects. The prevalence of syphilis in pregnant 
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women in the Brazilian population between 2011 and 2012 was similar to that found in 

the sentinel study conducted in 2006. It is important to note that socioeconomic 

inequalities as well as the low coverage of the screening are factors that contribute to the 

persistence of congenital syphilis in Brazil. Brazil.2 

KEYWORDS: Syphilis. FTA-Abs. VDRL. IST. 

 

 

TESTES SOROLÓGICOS 

Existem dois tipos de testes sorológicos para sífilis: os treponêmicos e os não-

treponêmicos. Serão abordados a frente os testes Veneral Disease Research Laboratory 

(VDRL) e Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-Abs). Em suma, os testes 

treponêmicos são aqueles que detectam especificamente o antígeno do T. Pallidum e os 

não-treponêmicos aqueles que detectam anticorpos anticardiolipina.3 

 

FTA-Abs 

Por muito tempo considerado “padrão-ouro”, o FTA-Abs perdeu esse posto 

devido ao surgimento de testes mais sensíveis e principalmente menos subjetivos. É o 

primeiro teste a positivar após infecção pelo T. Pallidum (3 semanas). O teste possui alta 

especificidade e nos raros casos em que o FTA-Abs é não-reagente após um teste de 

VDRL de título maior que 1:4, recomenda-se um outro teste treponêmico diferente. Ao 

contrário dos testes não-treponêmicos, o teste treponêmico não é usado durante o 

acompanhamento da resposta terapêutica, uma vez que em cerca de 85% dos casos de 

sífilis o FTA-Abs mantém-se reagente ao longo de toda a vida mesmo após o tratamento 

efetivo.4  

O teste é feito a partir da fixação do antígeno da cepa Nichols do T. Pallidum em 

lâminas onde será adicionado o soro a ser testado. O próximo passo é uma lavagem para 

remover o excesso de anticorpos não ligados. Por fim, acrescenta-se imunoglobulina anti-

humana (antigamaglobulina) marcada com isotiocianato de fluoresceína (FITC, do inglês 

fluorescein isothiocyanate) conferindo coloração verde-maçã brilhante às espiroquetas. 

Resumidamente, o teste usa um antígeno (cepa Nichols) que, na presença de anticorpos, 

forma um complexo antígeno-anticorpo e esse complexo é então fixado por uma 
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antigamaglobulina marcada com FITC, permitindo a visualização microscópica das 

espiroquetas.5 

 

FALSO-POSITIVO 

Geralmente observado na Doença de Lyme, aproximadamente 1% da população 

apresenta resultado falso-positivo e estes pacientes também costumam apresentar 

resultado negativo quando submetidos a testes não-treponêmicos. Ademais, populações 

onde a prevalência de sífilis é baixa possuem uma proporção maior de resultados falso-

positivo. 

 

FALSO-NEGATIVO 

Tanto falso-negativo quanto falso-positivo podem ocorrer em razão da 

subjetividade da avaliação microscópica do teste, o que requer profissionais experientes 

e materiais de qualidade. Nos testes treponêmicos, não há ocorrência do fenômeno 

prozona.6 

 

VDRL 

O teste Veneral Disease Research Laboratory (VDRL) atualmente é o mais usado 

ao redor do mundo para o rastreio da sífilis. Isso deve-se ao fato de apresentar baixo custo 

de execução e uma sensibilidade alta, detectando cerca de 70-90% dos casos na fase 

primária e até 100% na fase secundária. O VDRL torna-se reagente logo nas primeiras 

semanas após infecção, com pico durante o primeiro ano e após esse período há uma uma 

redução lenta e progressiva da sensibilidade do teste, o que é capaz de torná-lo não-

reagente em torno de 30% dos casos de sífilis tardia ou latente. 

O VDRL é um teste qualitativo ou quantitativo, muito utilizado para o rastreio 

inicial de sífilis e acompanhamento da resposta terapêutica, ao passo que a confirmação 

do diagnóstico é dada através de um teste mais específico, usualmente o Fluorescent 

Treponemal Antibody Absorption (FTA-Abs), que detecta diretamente a presença do 

antígeno treponêmico no soro do paciente.7 
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O princípio do VDRL é que o sistema imunológico produz anticorpos IgG e IgM 

quando infectado pelo Treponema pallidum e, estes anticorpos, quando adicionados a 

uma solução reagente composta basicamente por cardiolipina, colesterol e lecitina, 

formam estruturas denominadas micelas. As cardiolipinas presentes nas micelas ligam-

se aos anticorpos anticardiolipina gerando uma reação de floculação. Posteriormente, 

esses flocos resultantes serão visualizados microscopicamente. 

A avaliação quantitativa deve ser realizada em todas as amostras reagentes ao teste 

qualitativo. A amostra é então submetida a diluições seriadas obedecendo um fator 2 de 

diluição e o resultado da titulação é referente ao valor da última diluição onde houve 

reação. Dessa forma, o título 1:1 remete a uma amostra pura; 1:2 significa que o volume 

da amostra na solução é igual ao volume de tampão. Portanto, uma amostra reativa à 

diluição 1:32 possui mais anticorpos que uma amostra reativa à diluição 1:8.3 

Não existe vacina para a sífilis e não há desenvolvimento de imunidade pós-

infecção, o que permite a reinfecção. 

O acompanhamento da resposta terapêutica é baseado na comparação com o 

resultado do primeiro teste utilizado no diagnóstico. O sucesso terapêutico é previsto pela 

diminuição de duas diluições em três meses e três diluições em seis meses. Um aumento 

de duas diluições ou mais nos períodos subsequentes ao sucesso terapêutico são um 

indicativo de reinfecção ou reativação da doença e preconiza-se novo tratamento 

estendido às parcerias sexuais se necessário.4 

 

FALSO-POSITIVO 

Encontrado em todas as membranas celulares de mamíferos, o antígeno usado no 

teste pode provocar reações falso-positivo em determinadas condições denominadas 

biological false-positive (BFP) em cerca de 1-2% dos resultados, tais como: gravidez, 

idade avançada, drogas injetáveis, hepatopatia, doenças febris (malária, tuberculose, 

filariose), lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatóide e outras doenças autoimunes 

relacionadas ao colágeno. Contudo, os títulos atingidos usualmente não ultrapassam a 

relação 1:8, embora haja relatos de títulos maiores que 1:256. Esta condição é conhecida 

como Cicatriz Sorológica e pode durar a vida toda. Além disso, erros de técnica ou baixa 
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qualidade do reagente são possíveis causas de falso-positivo não relacionadas a processos 

biológicos. Quando existe a suspeita de BFR, recomenda-se a repetição do teste após 10 

semanas, intervalo no qual a maioria dos pacientes sucedem com a soroconversão 

negativa na ausência de infecção.8 

 

FALSO-NEGATIVO 

Em pacientes com títulos de anticorpos muito altos pode ocorrer uma 

desproporção nas concentrações antígeno-anticorpo que culmina em resultados falso-

negativo, seja devido a não-reação ou reação muito fraca. Este fenômeno, conhecido 

como prozona, tem uma incidência de 0-0,4% em pacientes imunocompetentes e pode 

ocorrer em qualquer fase clínica da infecção.9 

 

GESTAÇÃO E SÍFILIS CONGÊNITA 

Toda gestante deve realizar o VDRL no 1º e 3º trimestre, além um teste 

treponêmico ou não-treponêmico no momento após internação para o parto ou em caso 

de abortamento e, nesses casos, os testes rápidos são mais vantajosos visto que diminuem 

o tempo de ocupação do leito, evitando assim o prolongamento a internação apenas para 

obter o resultado do teste. 

A suspeita e subsequente diagnóstico de sífilis congênita deve estar embasada em 

um minucioso exame clínico, físico e epidemiológico da díade mãe-criança. Além disso, 

é recomendado correlacionar a anamnese e exame físico aos achados radiográficos e 

exames laboratoriais como sorologia para sífilis, hemograma, perfil hepático e eletrólitos. 

Sugere-se também uma avaliação neurológica, audiológica e oftalmológica. 

Em caso de resultados reagentes na amostra de soro da criança menor de 18 meses, 

é de suma importância comparar com os resultados maternos, dado que há a possibilidade 

de transferência de anticorpos IgG para o feto. Logo, nessa faixa etária, um resultado 

reagente no VDRL deve ter relevância clínica apenas se o título encontrado no soro da 

criança aumentar em 2 diluições quando comparado ao título da mãe. Outrossim, o 

resultado encontrado na criança deve ser confirmado por meio de uma segunda amostra 
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de sangue da criança que, em hipótese alguma, deve ser colhido do cordão umbilical, 

tendo em vista que esse sangue compõe-se de uma mistura do sangue da mãe e da criança. 

Em caso de resultado não-reagente, ou de título igual ou menor no sangue da 

criança, o VDRL deve ser realizado novamente após 1, 2 e 3 meses. Na inviabilidade de 

cumprir-se o acompanhamento supracitado, o recém-nascido deve ser tratado conforme 

previsto no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas 

com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)” 

A pesquisa direta do T. Pallidum pode ser realizada a partir de lesões cutâneo-

mucosas ou secreção nasal e é útil quando há sinais clínicos da doença na criança e a 

suspeita de neurossífilis na criança prevê um exame do líquor.3 

 

Figura 1 – fluxograma para o manejo da sífilis a partir de um teste não treponêmico. 

 
Figura 1 – autoria própria 

 

CONCLUSÃO 

O diagnóstico precoce da sífilis é fundamental para a redução dos níveis de 

transmissão e gravidade da doença, sobretudo em gestantes, visto que a transmissão 

vertical pode acarretar consequências negativas para o feto. Embora os testes sorológicos 

tenham uma boa sensibilidade, o uso exclusivo de um único teste não é indicado devido 

a inúmeras condições clínicas e técnicas que podem alterar o resultado dos exames. Dessa 
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maneira, o fluxograma diagnóstico utilizando VDRL e FTA-Abs possibilita que estes 

testes complementam um ao outro de modo a favorecer um diagnóstico mais preciso ao 

passo que torna-se economicamente vantajoso. Ademais, os achados sorológicos sempre 

devem ser correlacionados à clínica do paciente em questão. 
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RESUMO: 

Há descrição de alguns casos da COVID-19 por transmissão perinatal, mas não está claro 

se isso ocorreu pela via transplacentária ou transcervical ou pela exposição ambiental.  O 

presente estudo teve natureza investigativa e informativa e, teve como objetivo, 

compreender melhor a vulnerabilidade e potencial de transmissão intrauterina do SARS-

CoV-2 em recém-nascidos e crianças. Foi realizada uma pesquisa de natureza 

investigativa e informativa. A infecção neonatal positiva com SARS-CoV-2 em 3 recém-

nascidos de mães com COVID-19 ocorreu em Wuhan, China. Em bebês, quanto à gravida 

da doença por idade, o estudo mostrou que eram vulneráveis à infecção por SARS-CoV-

2. As proporções de casos graves e críticos foram de 10,6% a 3,0% para as faixas etárias 

de <1 a ≥ 16 anos. Crianças após o primeiro mês de idade e antes da puberdade são mais 

resistentes ao Coronavírus por apresentarem menos receptores ACE2 nas vias 

respiratórias inferiores para atrair a ligação da proteína S dos Betacoronavírus. O primeiro 

caso comprovado de transmissão transplacentária de SARS-CoV-2 de uma mulher 

grávida infectada para o bebê no útero, no último trimestre da gravidez, foi confirmado 

na França. Como a RT-PCR no tecido placentário foi positiva para os genes “E” e “S” do 

SARS-CoV-2 e as amostras de sangue materno e neonatal, em secreções da narina e 

vagina na gestante, do líquido amniótico coletado antes da ruptura das membranas, do 

líquido retirado do pulmão, do nariz, faringe e reto do recém-nascido também foram 

positivas, a transmissão ocorreu claramente através da placenta.  A carga viral foi muito 

maior no tecido placentário do que no líquido amniótico e no sangue materno ou neonatal. 

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19. Coronavírus. Imunopatogênese. ACE-2. 
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VULNERABILITY AND TRANSMISSIBILITY OF NEWBORNS AND 

CHILDREN TO SARS-VOC-2 INFECTION 

 

ABSTRACT: 

There is a description of some cases of COVID-19 due to perinatal transmission, but it is 

not clear whether this occurred through the transplacental or transcervical route or 

through environmental exposure. The present study was investigative and informative in 

nature and aimed to better understand the vulnerability and potential for intrauterine 

transmission of SARS-CoV-2 in newborns and children. An investigative and informative 

research was carried out. Neonatal SARS-CoV-2 positive infection in 3 newborns of 

mothers with COVID-19 occurred in Wuhan, China. In babies, regarding the severity of 

the disease by age, the study showed that they were vulnerable to SARS-CoV-2 infection. 

The proportions of severe and critical cases were 10.6% to 3.0% for the age groups <1 to 

≥ 16 years. Children after the first month of age and before puberty are more resistant to 

Coronavirus because they have fewer ACE2 receptors in the lower respiratory tract to 

attract the protein S binding of Betacoronaviruses. The first proven case of transplacental 

transmission of SARS-CoV-2 from an infected pregnant woman to her baby in the womb 

in the last trimester of pregnancy was confirmed in France. As the RT-PCR in the 

placental tissue was positive for the SARS-CoV-2 “E” and “S'' genes and the maternal 

and neonatal blood samples, in the nostril and vagina secretions in the pregnant woman, 

of the amniotic fluid collected before the rupture of membranes, fluid removed from the 

lung, nose, pharynx and rectum of the newborn were also positive, the transmission 

clearly occurred through the placenta. The viral load was much higher in the placental 

tissue than in the amniotic fluid and in maternal or neonatal blood 

KEYWORDS: Covid-19. Coronavirus. Immunopathogenesis. ACE-2. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), iniciou-se na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, na China. Detectou-se em um grupo de adultos um rápido 

desenvolvimento da síndrome do desconforto respiratório agudo, seguida de 

complicações graves no trato respiratório para uma pneumonia inexplicável (HUANG, 

2020). 

Com base na estrutura do genoma do SARS-COV-2, a estrutura de ligação ao 

receptor específico, a enzima conversora de angiotensina 2 (ACE-2) leva a fusão das 

membranas virais com as do hospedeiro (DHAMA et al., 2020; FERREIRA et al., 2020).  
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Dos trabalhos enfocando mulheres grávidas com SARS-CoV-2 foi relatado um 

natimorto (LAM et al., 2020). Um estudo em Hong Kong, em 2004, mostrou que a SARS-

CoV-1 durante a gravidez está associada a altas taxas de abortos espontâneos, partos 

prematuros e retardo do crescimento intrauterino (LIU et al., 2020). Não há veracidade 

de infecção intrauterina causada por transmissão vertical através da COVID-19 (CHEN 

et al., 2020).  

Foi realizada a descrição de alguns casos de transmissão perinatal (CHEN et al., 

2020; PHAN, 2020; WONG et al., 2019; YU et al., 2020; DU et al., 2020; ROBERTSON 

et al., 2020; WONG et al., 2020), mas não está claro se isso ocorreu pela via 

transplacentária compreender melhor a vulnerabilidade e potencial de transmissão 

intrauterina do SARS-CoV-2 em recém-nascidos e crianças. 

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho surge de uma pesquisa simples, de natureza investigativa e 

informativa relacionada ao SARS-COV-2, construído a partir de informação científica 

indexadas na base, como, JAMA, EBSCO/MEDLINE, BMJ, Portal CAPES, NEJM e 

ScienceDaily Além de angariar o maior volume de evidências possível de publicações de 

fontes de informação científica indexadas na base, como, JAMA, EBSCO/MEDLINE, 

BMJ, Portal CAPES, NEJM e The Lancet.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nos estudos de Martínez-Perez et al. (2020), no período de março e abril de 2020, 

três  entre 72 recém-nascidos de mulheres com gestações únicas na Espanha deram 

positivo no teste RT-PCR para o SARS-CoV-2 dentro das seis primeiras horas de vida, o 

mesmo teste foi refeito após 48h e desta vez deu negativo, as crianças não apresentaram 

sintomas.  

No trabalho de Zeng et al. (2020), a infecção neonatal positiva com SARS-CoV-2 

em 3 recém-nascidos de mães com COVID-19 em Wuhan, China, foi nos dias 2 e 4 de 
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vida e negativa no dia 6. Os pacientes pediátricos apresentaram letargia e febre, com 

resultados de pneumonia na imagem radiográfica do tórax (Figura 1).   

Li et al. (2020) relataram que a combinação dos dados de ACE2 e os achados da 

pesquisa, confirmam que a transmissão transplacentária é realmente possível nas últimas 

semanas de gravidez, embora não se pode excluir uma possível transmissão e 

consequências fetais mais cedo durante a gravidez, pois ainda não existem dados 

definitivos da literatura disponíveis. 

Conforme Patel et al. (2020), entre 305 pacientes com idades entre 4 e 60 anos, 

pacientes maiores que 10 anos apresentaram maior expressão de ACE2 no epitélio nasal 

em comparação com crianças menores de 4 a 9 anos (Figura 2). A expressão de ACE2 

foi maior em cada faixa etária subsequente após ajuste para sexo e asma.  

Figura 1. Achados de imagem de três neonatos infectados com SARS-

CoV-2. A) Imagem da radiografia do tórax do paciente 1 e B) Paciente 

2; C) Tomografia computadorizada do paciente 3. 

 
Fonte: Patel et al. (2020). 

 

 
Figura 2. A expressão da enzima de conversão da angiotensina 2 

(ECA2) no epitélio nasal de 305 pacientes com idades entre 4 e 60 anos. 

 
Fonte: PATEL et al. (2020). 

 



 

302 
 

Os pesquisadores Lanziotti e Marques (2020) corroboraram os resultados de Patel 

et al. (2020), quando relacionam à imunopatogênese da Covid-19 em crianças com os 

marcadores inflamatórios, como as proteínas C reativas e D- dímero que são menores em 

crianças em comparação aos adultos. Outro ponto, a variação da ACE2 em humanos e 

seu impacto na doença. A menor expressão de ACE2 em crianças pode ser um dos fatores 

que contribuem para doenças mais leves nessa faixa etária. Entretanto, Xie et al. (2020) 

em estudos experimentais em animais mostraram que a expressão da ACE2 diminui com 

a idade e Gu et al. (2020) relataram que a ACE2 pode proteger contra lesão pulmonar 

grave induzida por infecção por SARS-CoV-2, que é inconsistente com a hipótese de que 

a gravidade da doença esteja correlacionada com níveis aumentados de expressão da 

ACE2.  

Dos 157 pacientes pediátricos com Covid-19 analisados por Huan et al. (2020), 

60 deles apontavam caso clínico leve com pneumonia, 88 casos moderados, 6 casos 

graves e 3 estavam gravemente enfermos (Figura 3). As 148 crianças com doença leve 

ou moderada tinham idade média de 84 meses.  

 

Figura 3. Casos clínicos leves, moderados, graves e gravemente enfermos de 

157 pacientes pediátricos com Covid-19. 

 
Fonte: Huan et al. (2020). 

 

Foi elaborado por DONG et al. (2020) uma pesquisa no dia 8 de fevereiro de 2020, 

no qual 2135 pacientes pediátricos com Covid-19 foram notificados ao CDC chinês. Dos 
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pacientes, 728 foram casos confirmados e 1407 foram suspeitos (Figura 3), todos 

pacientes com a idade média de 7 anos.  

Em relação à gravidade dos casos confirmados e suspeitos, 94 eram 

assintomáticos, 1088 casos leves e 826 diagnosticados como casos moderados (Figura 4) 

e representou 94,1% de todos os casos. Nos estudos de DONG e seus colaboradores, 981 

dos pacientes eram da província de Hubei e 396 eram de Anhui, Henan, Hunan, Jiangxi, 

Shanxi e Chongqing (DONG et al., 2020).  

Figura 4. Notificação de 2135 pacientes pediátricos com Covid-19 da China. 

 
Fonte: Patel et al. (2020). 

 

Em bebês, quanto à gravidade da doença por idade, o estudo de Dong et al. (2020) 

mostrou que eram vulneráveis à infecção por SARS-CoV-2. As proporções de casos 

graves e críticos foram de 10,6% a 3,0% para as faixas etárias de <1 a ≥ 16 anos (Figura 

5). 

Os recém-nascidos são mais vulneráveis ao SARS-CoV-2 devido ao seu sistema 

imunológico, até o primeiro mês de vida, demonstrando alguns dos sintomas da Covid-

19, caso seja portador do vírus. Crianças após o primeiro mês de idade e antes da 

puberdade são mais resistentes ao Coronavírus por apresentarem dois mecanismos que 

protegem das infecções por Covid-19. Apresentam menos receptores ACE2 nas vias 
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respiratórias inferiores para atrair a ligação da proteína S dos Betacoronavírus (DIAZ, 

2020). 

 

Figura 5. A vulnerabilidade ao SARS-CoV-2 de crianças quanto a gravidade da Covid-19 por idade de  <1, 1 a 5, 6 a 

10, 11 a 15 e ≥ 16 anos. 

 
Fonte: Dong et al. (2020) 

 

Chen et al. (2020) mostraram um achado de nove outros casos sugerindo que não 

há evidências de infecção intrauterina causada por transmissão vertical em mulheres que 

desenvolvem pneumonia por Covid-19 no final da gravidez.  

Alguns trabalhos encontraram o Coronavírus nos bebês, mas não conseguiram 

especificar a via de transmissão perinatal, porque a placenta, o líquido amniótico e o 

sangue materno ou neonatal não foram sistematicamente testados ou relataram apenas a 

presença de anticorpos específicos (PHAN, 2020; YU et al., 2020)    

O primeiro caso comprovado de transmissão transplacentária de SARS-CoV-2 de 

uma mulher grávida infectada para o bebê no útero, no último trimestre da gravidez, foi 

confirmado pelos franceses Vivanti et al. (2020). Como a RT-PCR no tecido placentário 

foi positiva para os genes “E” e “S” do SARS-CoV-2 e as amostras de sangue materno e 

neonatal, em secreções da narina e vagina na gestante, do líquido amniótico coletado 

antes da ruptura das membranas, do líquido retirado do pulmão, do nariz, faringe e reto 

do recém-nascido também foram positivas, a transmissão ocorreu claramente através da 

about:blank
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placenta.  A carga viral foi muito maior no tecido placentário do que no líquido amniótico 

e no sangue materno ou neonatal.  

Vivanti et al. (2020) sugerem que a viremia materna ocorreu, o vírus atingiu a 

placenta, pela imuno-histoquímica (Figura 6) o vírus causou uma reação inflamatória e a 

viremia neonatal ocorreu após infecção placentária. Esses achados são também 

consistentes com um estudo de caso de Algarroba et al. (2020) que descreve a presença 

de virions no tecido placentário, embora não tenha relatado inflamação da placenta nem 

infecção fetal / neonatal.  

 

Figura 6. Exame macroscópico e microscópico da placenta. A) As lesões macroscópicas da deposição de 

fibrina perivilosa com infarto, como fios irregulares de endurecimento amarelo-branco pálido 

(seta). B) Lesões microscópicas de intervilosite caracterizadas por um infiltrado dos espaços intervilares 

constituídos por neutrófilos e histiócitos (seta) (HES, × 400). C) A intervillosite com vários histiócitos 

CD68 positivos (seta) (imuno-histoquímica, × 400). 

 
Fonte: Vivanti et al. (2020). 

 

CONCLUSÕES 

É possível durante as últimas semanas de gravidez a transmissão transplacentária 

da infecção por SARS-CoV-2 podendo causar inflamação da placenta e viremia neonatal. 

Para contribuir para tomada de decisões terapêuticas e de precaução da infecção, 

mais estudos precisam ser realizados para o melhor entendimento dos desfechos clínicos 

maternos, fetais e neonatais de SARS-CoV-2 durante a gestação. 
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