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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “MEDICINA: os desafios da pesquisa na 

atualidade 1 e 2” têm conteúdo interdisciplinar, 

contribuindo para o aprendizado e compreensão de varias 

temáticas dentro da área em estudo. Esta obra é uma 

coletânea de pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos 

trabalhos apresentados no Congresso Internacional de Saúde 

e Meio Ambiente realizado entre os dias 28 e 29 de Novembro 

de 2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

COVID – 19 o evento foi realizado em sua I Edição On-line. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro MEDICINA: os desafios da pesquisa na 

atualidade 1” apresenta interdisciplinaridade entre a as 

áreas da saúde concentrado em títulos com temas que 

relatam experiência profissional nas áreas afins e abrange 

temas como Saúde Básica, Saúde da Família, Saúde Materno 

infantil, Clínica Médica, Habilidades Médicas. O livro 

MEDICINA: os desafios da pesquisa na atualidade 2” 

apresenta interdisciplinaridade entre a as áreas da saúde 

concentrado em títulos com temas que relatam experiência 

profissional nas áreas afins e abrange temas como Educação 

Médica, Medicina Legal e Deontologia, Medicina do Trabalho, 

Psiquiatria, Radiologia Médica, Genética Médica, Cirurgia, 

Trauma Neurológico, Saúde da Mulher, Oncologia, 

Neurologia, Alergia e Imunologia, neurologia e reumatologia 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

BENEFÍCIOS E RISCOS DE 
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO 

TRATAMENTO DA COVID-19 
 

Rafael Lopes Nóbrega¹ 

Lana Beatriz de Oliveira Pinho Viana¹ 

Alicia Suzana Cavalcanti Alves¹  

Andrea Vaz Diniz¹ 

Daniela de Lima Guerra² 

 

1 Graduandos do curso de medicina, UNIFIP; 2 Médica de Família e 

Comunidade 

rafaelnobrega@med.fiponline.edu.br 

lanapinhov@gmail.com 

aliciaalves@med.fiponline.edu.br 

andreadiniz15@gmail.com 

DanielaLGuerra@gmail.com 

 

RESUMO: A pandemia do novo coronavírus (2019-CoV), tem 
gerado milhares de morte no mundo, resultando numa corrida 
em busca de tratamentos específicos ou vacinação. O curso da 
doença mostrou-se variar a partir da presença ou ausência de 
comobirdades, idade, além de outros fatores. Pacientes idosos 
ou com alguma comorbidade preexistente, como doenças 
respiratórias ou cardiovasculares já existentes parecem estar 
em maior risco de complicações graves da doença. Na 
ausência de uma terapia eficaz comprovada, o tratamento atual 
consiste em cuidados de suporte, incluindo oxigenoterapia e 
antibioticoterapia. Além disso, muitos pacientes ainda 
receberam terapias off-label ou de uso compassivo, incluindo 

mailto:rafaelnobrega@med.fiponline.edu.br
mailto:lanapinhov@gmail.com
mailto:aliciaalves@med.fiponline.edu.br
mailto:andreadiniz15@gmail.com
mailto:DanielaLGuerra@gmail.com
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anti-retrovirais, agentes antiparasitários, compostos anti-
inflamatórios e plasma convalescente. O presente estudo teve 
por finalidade determinar os benefícios e riscos de 
medicamentos utilizados no tratamento para COVID-19. Uma 
revisão bibliográfica integrativa foi realizada, sendo usadas as 
palavras-chave, e suas combinações em português e inglês, 
“Tratamento”; “COVID-19”; “Medicamento”; “Imunologia” e 
“Opções de tratamento” nos banco de dados Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS) e PubMed (PMC) e na revista Journal of 
Health and Biological Sciences (JHBC). Embora não haja 
tratamentos aprovados e baseados em evidências disponíveis 
para o COVID-19, vários tratamentos prometem potenciais. Os 
principais medicamentos incluem a hidroxicoroquina, 
cloroquina, azitromicina, teicoplanina, remdesivir, lopinavir + 
ritonavir, interferon, tocilizumab e ivermectina. Foram 
abordados os mecanismos de ação, os benefícios e os riscos 
desses medicamentos e verificou-se uma variedade de 
eventos.  Assim, baseado na revisão realizada, é possível 
concluir que, apesar de estudos in vitro demonstrarem uma 
ação efetiva dos medicamentos citados contra o SARS-CoV-2, 
os dados de uso em humanos ainda são insuficientes, incertos 
e limitados. 
Palavras-chave: Tratamento. Medicamentos. COVID-19. 
 
INTRODUÇÃO 

 
No fim de 2019, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), foi notificada de casos graves de complicações 

respiratórias e casos de pneumonia que possuíam causa 

desconhecida, detectados na cidade de Wuhan, província de 

Hubei, China. Em janeiro de 2020, foi identificado um novo 

coronavírus em amostras obtidas desse grupo de pessoas. 

Esse novo coronavirus define-se como síndrome respiratória 

https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/issue/view/67
https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/issue/view/67
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aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), é um vírus de RNA 

de sentido positivo e o agente causador da doença de 

coronavírus 2019 (COVID-19). Em março de 2020, com os 

números crescentes de propagação nos continentes, a OMS 

declarou a doença como uma pandemia. O novo vírus se 

espalha, sobretudo, entre as pessoas durante um contato 

próximo, geralmente por gotículas de saliva ou muco advindo 

do nariz, produzidos, principalmente, pela tosse, pelos espirros 

ou pelas conversas. Outra forma de contágio se dá através do 

toque em superfícies contaminadas e logo após, levar a área 

contaminada aos olhos, nariz ou boca. Além disso, é importante 

lembrar que o vírus pode sobreviver por até 72 horas, sendo 

mais contagioso nos primeiros três dias após o início dos 

sintomas (NETO, U. E. A. and PIRES, A. C., 2020) 
O curso da doença é variável, alguns indivíduos são 

assintomáticos, outros experimentam uma doença semelhante 

à gripe leve e auto resolvida, e outros ainda progridem para uma 

doença moderada ou grave. Para aqueles que progridem para 

doenças mais graves, apresentam quatro fases no curso da 

doença, sendo a primeira o período de incubação que dura em 

média 5 dias. A segunda é uma fase sintomática leve que dura 

cerca de 5 dias com sintomas semelhantes aos da gripe, 

incluindo febre, tosse, mialgias e fadiga, embora sintomas 

gastrointestinais como anorexia, náusea, vômito e diarreia, 

além de anosmia, possam ser proeminentes. Seguido pela 

progressão para uma síndrome do desconforto respiratório 

agudo hiperinflamatório (SDRA). A terceira fase é tipicamente 

marcada por dispnéia, taquipnéia e hipoxemia progressiva, às 

vezes silenciosa. Essa fase, também, é marcada por febre alta, 

marcadores inflamatórios elevados e formação progressiva de 
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opacidades pulmonares difusas bilaterais nas radiografias de 

tórax e insuficiência respiratória associada. Alguns indivíduos 

desenvolvem falência de órgãos multissistêmicos com 

complicações que podem incluir micro e macro tromboses, 

miocardite, enzimas musculares elevadas sugestivas de miosite 

e insuficiência renal. (MEYEROWITZ, E. A. et al., 2020) 

Recomenda-se que os pacientes com suspeita de COVID-19 

assintomáticos ou levemente doentes se isolem por 2 semanas 

a partir do dia da exposição prescreve-se sintomáticos, como 

os antitérmicos, use paracetamol caso necessário, orienta-se a 

monitorização dos sintomas e dos sinais de agravamento do 

quadro. Já os pacientes com evolução da doença mais grave 

são internados no hospital para tratamento de hipóxia, 

insuficiência respiratória, SDRA e choque séptico. (Oberfeld B. 

et al, 2020) 

Na ausência de uma terapia eficaz comprovada, o 

tratamento atual consiste em cuidados de suporte, incluindo 

oxigenoterapia e antibioticoterapia. Além disso, muitos 

pacientes ainda receberam terapias off-label ou de uso 

compassivo, incluindo anti-retrovirais, agentes antiparasitários, 

compostos anti-inflamatórios e plasma convalescente. (GREIN, 

J. et al, 2020)  

Há ainda estudos em desenvolvimento sobre a imunização 

passiva com plasma convalescente e estratégias de imunização 

ativa. Vale ressaltar que a temporalidade do tratamento deve 

ser considerada – terapias podem mostram maior eficácia em 

diferentes estágios da doença. (Oberfeld B. et al, 2020) 
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OBJETIVO 

O presente estudo teve por finalidade analisar os 

benefícios e os riscos dos medicamentos utilizados no 

tratamento para covid-19 durante a pandemia.  
 

MÉTODOS 

  

O presente estudo é uma revisão bibliográfica integrativa 

cujo propósito é revisar métodos, teorias, e/ou estudos 

empíricos sobre um tópico particular. 

O estudo foi realizado no período de Outubro de 2020 no site 

de busca eletrônica da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

biblioteca que condensa publicações de diversas bases de 

dados importantes, dentre eles: Index Medicus eletrônico da 

National Library of Medicine (MEDLINE), literatura latino-

americana e do caribe em ciências da saúde (LILACS) e 

coleciona SUS.  

Para a realização da busca e o download dos artigos, 

foram utilizados os descritores “tratamento”, “medicamentos” e 

“covid-19”, os quais foram encontrados a partir da consulta no 

portal de Descritores em Ciências e Saúde (DECS/BVS) 

(http://decs.bvs.br/). 

Realizada a busca com os descritores supracitados 

foram indicados 3096 manuscritos. A pré-seleção e seleção 

final das publicações foram estabelecidos filtros os quais se 

referem às estratégias de busca e filtragem da amostra final, 

sendo: texto completo disponível, idioma inglês, assunto 

principal (Infecções por Coronavírus, Pneumonia Viral, 

Pandemias, Coronavírus, Antivirais, Hidroxicloroquina, 

Cloroquina), ano de publicação (2020), filtrando um total de 
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2162 artigos. Sequencialmente, entre as 4 primeiras páginas, 

foram escolhidos artigos que falavam sobre a doença do 

coronavírus, a hidroxicloroquina, o remdesivir, o tocilizumabe e 

a dexametasona. Foram descartados aqueles que não 

discorriam sobre tratamentos em seu conteúdo, assunto 

abordado não se enquadrava na temática proposta e os 

repetidos, remanescendo 7 artigos para análise final. 

Para o levantamento de mais artigos da literatura, foi 

utilizada a base de dados PubMed (PMC). Os descritores, e 

suas combinações em inglês, empregados na busca dos artigos 

foram: “Immunology”; “Treatment options” e “COVID-19”. Os 

critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram 

os seguintes filtros:  texto completo e data da publicação há 1 

ano. Foi selecionado apenas 1 artigo de um total de 126 artigos, 

excluindo os que não se adequavam ao tema e os repetidos. 

Também foi utilizada a revista Journal of Health and 

Biological Sciences (JHBS), aplicando-se os descritores 

“Tratamento” e “Covid-19” e escolhendo 2 artigos de um total 

de 8 artigos encontrados, utilizando como método de exclusão 

os que não se adequavam ao tema e os repetidos. 

 

  

https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/issue/view/67
https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/issue/view/67
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Fluxograma 1. Fluxograma da metodologia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta revisão foi realizada em estudos publicados 

recentemente sobre os potenciais tratamentos farmacológicos 

da COVID-19. Até o presente momento nenhum medicamento 

demonstrou segurança e eficácia em humanos diagnosticados 

ou expostos ao COVID-19. Embora não haja tratamentos 

aprovados e baseados em evidências disponíveis para o 

COVID-19, vários tratamentos prometem potencial. Os 

principais medicamentos incluem a hidroxicoroquina, 

cloroquina, azitromicina, teicoplanina, remdesivir, lopinavir + 

ritonavir, interferon, tocilizumab e ivermectina. Foram 

abordados os mecanismos de ação, os benefícios e riscos 

desses medicamentos e verificou-se uma variedade de eventos 

a depender da dose ou da susceptibilidade do indivíduo. 

Mecanismos de ação: 
A hidroxicloroquina (HCQ) ou a cloroquina (CQ), 

potencialmente em combinação com a azitromicina, pode 

alterar o pH dos endossomos e reduzir a entrada e replicação 

do vírus. Além disso, ambos os medicamentos têm efeitos 

imunomoduladores que podem controlar a expressão de 

citocinas pró-inflamatórias. Os tratamentos antivirais com 

inibidores da protease (lopinavir, ritonavir, etc.) ou análogos 

nucleósidos (remdesivir, etc.) pode limitar a replicação do vírus. 

Como o SARS-CoV2 suprime a produção de citocinas antivirais, 

a eliminação de vírus também pode ser apoiada pela 

substituição de interferons do tipo 1, que ativam seu receptor de 

citocina (IFNAR) e induzem programas celulares antivirais. A 

hiperinflamação e o dano tecidual resultante podem ser 

prevenidos através da modulação imune. O bloqueio da 
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sinalização de IL-1 (por exemplo, através do antagonista do 

receptor recombinante de IL-1 anakinra) ou da sinalização de 

IL-6 (por exemplo, através do anticorpo receptor de IL-6 

tocilizumab) pode limitar a ativação imune adicional, danos aos 

tecidos e tempestades de citocinas. (FELSENSTEIN, S. et al., 

2020) 
A HCQ e a CQ têm sido usados há muitos anos para tratar 

várias doenças, incluindo doenças autoimunes, como lúpus e 

artrite reumatoide, bem como para a prevenção e tratamento da 

malária. Esses agentes são conhecidos por aumentarem o pH 

intracelular e, em particular, afetam a atividade endossômica. 

Essa ação tem efeitos secundários abrangentes, incluindo 

potente modulação imune por meio de mecanismos 

específicos. (MEYEROWITZ, E. A. et al., 2020) 
O remdesivir é um pró-fármaco de um análogo de nucleotídeo 

que é metabolizado intracelularmente em um análogo de 

trifosfato de adenosina que inibe a polimerase de RNA viral. 

(GREIN, J. et al, 2020) 
A combinação de lopinavir e ritonavir (LPV/r), mais 

conhecida pelos nomes comerciais Aluvia e Kaletra, é um 

tratamento antirretroviral frequentemente usado para o HIV. A 

combinação de dois inibidores de protease limita a ativação 

extensiva do CYP3A4 e o metabolismo da droga, resultando em 

muito maior biodisponibilidade do LPV. As proteases são 

críticas para a replicação viral, uma vez que separam proteínas 

estruturais e funcionais dos polipeptídeos virais precursores, 

permitindo assim a maturação em uma partícula de virion 

infecciosa. (FELSENSTEIN, S. et al., 2020) 
O tocilizumabe, como um anticorpo monoclonal anti-

receptor de IL-6 humano humanizado recombinante, pode se 
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ligar ao receptor de IL-6 com alta afinidade, evitando assim que 

a própria IL-6 se ligue ao seu receptor, tornando-a incapaz de 

danos imunológicos às células alvo, e aliviar as respostas 

inflamatórias (XIAOLING, X. et al. 2020). O antagonista do 

receptor da IL-1 recombinante anakinra foi desenvolvido 

originalmente para controlar a tempestade de citocinas e danos 

teciduais associados em pacientes com sepse. Posteriormente, 

o anakinra foi utilizado com sucesso em pacientes com 

síndrome da tempestade de citocinas secundária a doença 

infecciosa ou maligna auto-imune / inflamatória. 

(FELSENSTEIN, S. et al., 2020) 
Benefícios: 

A hidroxicloroquina e a cloroquina têm sido amplamente 

usadas para o tratamento do COVID‐19 e anteriormente para a 

infecção pelo vírus SARS, com base em dados muito limitados, 

apesar de permanecerem não comprovadas e de benefício 

desconhecido. A eficácia da HCQ pode depender do momento 

da administração, pois está sendo considerada na profilaxia 

pós-exposição e em todos os estágios da infecção. 

(MEYEROWITZ, E. A. et al., 2020) 
Trabalhos recentes sugerem que a hidroxicloroquina 

possui propriedades antivirais mais potentes que a cloroquina, 

além de um melhor perfil de segurança. De acordo com as 

diretrizes clínicas desenvolvidas em um centro médico da 

cidade de Nova York, a hidroxicloroquina foi sugerida como 

tratamento para pacientes hospitalizados com Covid-19 e 

dificuldade respiratória, como indicado por uma baixa saturação 

de oxigênio em repouso. (GELERIS, J. et al., 2020) 
O remdesivir possui atividade de amplo espectro contra 

membros de várias famílias de vírus, incluindo filovírus (Ebola) 
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e coronavírus (SARS-CoV e coronavírus da síndrome 

respiratória do Oriente Médio [MERS-CoV]), ele mostrou 

eficácia profilática e terapêutica em modelos não clínicos 

desses coronavírus. Os testes in vitro também mostraram que 

o remdesivir possui atividade contra a SARS-CoV-2. O 

remdesivir parece ter um perfil clínico de segurança favorável, 

conforme relatado com base na experiência em 

aproximadamente 500 pessoas, incluindo voluntários 

saudáveis e pacientes tratados por infecção aguda pelo vírus 

Ebola. (GREIN, J. et al, 2020) 
Na SARS, o LPV/r em combinação com a Ribavirina foi 

associado a uma redução significativa nos resultados 

desfavoráveis (SDRA e morte) em comparação à ribavirina 

isolada. (FELSENSTEIN, S. et al., 2020) 
Em pacientes com SARS e MERS, os interferons 

recombinantes têm sido usados com sucesso variável. 

Enquanto a atividade antiviral de IFN-α2a, IFN-α2b, IFN-β1a e 

IFN-β1b recombinantes foi demonstrada in vitro para MERS, 

SARS e SARS CoV 2, nem a mortalidade nem a depuração viral 

foram afetadas por interferons recombinantes em MERS. No 

entanto, o tempo de administração pode ser crítico, conforme 

sugerido por um modelo de rato de tratamento com IFN I para 

MERS, portanto, os pacientes humanos podem ter recebido o 

tratamento tarde demais para serem totalmente eficazes. 

(FELSENSTEIN, S. et al., 2020) 
O antagonista do receptor de IL-6 tocilizumab tem sido 

utilizado com sucesso em pacientes com síndrome secundária 

à tempestade de citocinas, incluindo COVID-19. Vários estudos 

começaram ou estão prestes a ser lançados, investigando a 

eficácia e a segurança do tocilizumabe em pacientes com 
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síndrome da tempestade de citocinas secundária no COVID-19. 

O Anakinra pode ter um potencial significativo no controle da 

hiper-inflamação na doença grave de COVID-19, considerando 

a ausência de efeitos colaterais graves nos ensaios de sepse 

mencionados acima e frequência reduzida de neutropenia e 

hepatotoxicidade quando comparado ao tocilizumabe. 

(FELSENSTEIN, S. et al., 2020) 
A dexametasona é o primeiro medicamento a reduzir as 

mortes pelo coronavírus que matou mais de 440.000 pessoas 

em todo o mundo. O efeito da dexametasona no estudo 

RECOVERY foi mais marcante entre os pacientes gravemente 

enfermos nos ventiladores. Aqueles que estavam em 

oxigenoterapia, mas não usavam ventiladores, também tiveram 

melhora: o risco de morrer foi reduzido em 20%. O esteroide 

não teve efeito em pessoas com casos menos graves de 

COVID-19 - aqueles que não receberam oxigênio ou ventilação. 

O padrão de resposta - com maior impacto no COVID-19 grave 

e sem efeito em infecções leves - corresponde à noção de que 

uma resposta imune hiperativa tem maior probabilidade de ser 

prejudicial em infecções graves e a longo prazo. O estudo 

RECOVERY indica que, nas doses testadas, os benefícios do 

tratamento com esteróides podem superar os possíveis danos. 

O estudo não encontrou eventos adversos pendentes no 

tratamento. (LEDFORD, H., 2020) 
Riscos: 

Embora geralmente considerado seguro quando 

administrado na dosagem correta e sob monitoramento 

rigoroso, a faixa terapêutica da cloroquina e seus derivados é 

estreita. Os efeitos colaterais incluem defeitos de condução, 
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cardiomiopatia, retinopatia e hipoglicemia. (FELSENSTEIN, S. 

et al., 2020) 
No contexto da COVID ‐ 19, existem dados limitados sobre a 

atividade antiviral desses agentes.  Embora a HCQ tenha 

atividade in vitro contra vários vírus, ele não age como os 

medicamentos antivirais nucleosídeo mais comuns. Por 

exemplo, não se pensa que o HCQ atue nas enzimas virais 

críticas, incluindo a RNA polimerase, helicase ou proteases 

dependentes de RNA. Apesar da atividade in vitro contra a 

gripe, em um grande estudo controlado randomizado de alta 

qualidade, não mostrou benefício clínico, sugerindo que é 

possível discordância semelhante entre observações in vitro e 

in vivo para SARS ‐ CoV e SARS‐CoV‐2.  Além disso, o HCQ e 

especialmente o CQ apresentam riscos cardiovasculares e 

outros, principalmente quando esses agentes são usados em 

altas doses ou combinados com outros agentes. 

(MEYEROWITZ, E. A. et al., 2020) 
Os efeitos cardíacos adversos e as propriedades pró-

arritmogênicas da hidroxicloroquina, especialmente em 

combinação com antibióticos macrólidos, como a azitromicina, 

merecem menção particular. A hidroxicloroquina, a azitromicina 

e, em menor grau, o lopinavir foram associados ao 

prolongamento do intervalo QTc e aumentam o risco de 

taquiarritmias e morte cardíaca súbita. Considerações 

cuidadosas sobre o perfil de risco do paciente, avaliação de 

eletrocardiograma (ECG) pré-tratamento e monitoramento da 

farmacocinética, status de fluidos e eletrólitos e polifarmácia 

são essenciais para o tratamento de pacientes com COVID-19 

em estado crítico. (FELSENSTEIN, S. et al., 2020) 
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Nenhuma evidência clara de nefrotoxicidade devido à 

terapia com remdesivir foi observada. Conforme relatado em 

estudos, elevações de leve a moderada na alanina 

aminotransferase (ALT), na aspartato aminotransferase (AST) 

ou em ambos foram observadas. No entanto, considerando a 

frequência de disfunção hepática em pacientes com Covid-19, 

a atribuição de hepatotoxicidade ao remdesivir ou à doença de 

base é um desafio. (GREIN, J. et al, 2020) Segundo estudos de 

Wang et al (2020), em relação aos efeitos adversos do 

remdesivir, os mais comuns foram constipação, 

hipoalbuminemia, hipocalemia, anemia, trombocitopenia e 

aumento da bilirrubina total. (WANG, Y. et al, 2020) 
O LPV/r é metabolizado principalmente no fígado e, 

portanto, o comprometimento hepático preexistente é 

considerado uma contraindicação relativa. (FELSENSTEIN, S. 

et al., 2020) 
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Tabela 1. Informações sobre autores, ano, título do artigo, 

idioma, país, população de estudo, método e principais 

achados. 

Autores/ 

Ano 

Título do 

Artigo 

Idiom

a 

Paí

s 

Popul

ação 

de 

Estud

o 

Método 
Principais 

Achados 

Joshua 

Geleris, 

M.D et 

al. 

(2020) 

Estudo 

observaci

onal de 

hidroxiclo

roquina 

em 

pacientes 

hospitaliz

ados com 

Covid-19. 

Inglês 
EU

A 

Hum

anos 

Foi 

examinado a 

associação 

entre o uso 

de 

hidroxicloroq

uina e 

intubação ou 

morte em um 

grande 

centro 

médico na 

cidade de 

Nova York. 

A 

administra

ção de 

hidroxiclor

oquina não 

foi 

associada 

a uma 

redução 

acentuada 

ou 

aumento 

do risco do 

desfecho 

composto 

de 

intubação 

ou morte. 

Jonatha

n Grein, 

M.D et 

al. 

(2020) 

Uso de 

Remdesiv

ir para 

pacientes 

com 

Covid-19 

grave. 

Inglês 
EU

A 

Hum

anos 

Foi fornecido 

remdesivir 

em 

pacientes 

hospitalizad

os com 

Covid-19. 

A melhora 

clínica foi 

observada 

em 36 de 

53 

pacientes 

(68%). 
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Heidi 

Ledford. 

(2020) 

Esteroide 

é a 

primeira 

droga 

mostrada 

para 

prevenir 

mortes de 

covid-19. 

Inglês 
EU

A 

Hum

anos 

 

Através de 

testes, 

analisa-se o 

medicament

o, chamado 

dexametaso

na. 

A 

dexametas

ona 

reduziu as 

mortes em 

um terço 

entre os 

pacientes 

criticament

e 

enfermos. 

Eric A 

Meyero

witz et 

al. 

(2020) 

Repensa

ndo o 

papel da 

hidroxiclo

roquina 

no 

tratament

o de 

COVID-

19 

Inglês 
EU

A 

Hum

anos 

Neste artigo, 

foi revisado 

os conjuntos 

de dados 

que apoiam 

ou 

prejudicam o 

uso da 

hidroxicloroq

uina para o 

tratamento 

de COVID-

19. 

A 

hidroxiclor

oquina 

deve ser 

usada com 

cautela e 

cuidadosa

mente. 
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Xu, 

Xiaoling 

et al. 

(2020) 

 

Tratamen

to eficaz 

de 

pacientes 

graves 

com 

COVID-

19 com 

tocilizuma

be 

Inglês 
Chi

na 

Hum

anos 

Fora 

analisado 

pacientes 

com 

diagnóstico 

de COVID-

19 grave ou 

crítico no 

Primeiro 

Hospital 

Afiliado da 

Universidad

e de Ciência 

e Tecnologia 

da China 

(Hospital 

Provincial de 

Anhui) e no 

Hospital 

Popular 

Anhui 

Fuyang 

Second, 

onde 

receberam 

tocilizumabe

. 

Tocilizuma

be é um 

tratamento 

eficaz em 

pacientes 

graves de 

COVID-19, 

que 

forneceu 

uma nova 

estratégia 

terapêutica 

para esta 

doença 

infecciosa 

fatal. 

Yemin

g 

Wang 

et al. 

(2020) 

Remdesiv

ir em 

adultos 

com 

COVID-

19 grave: 

um 

estudo 

Inglês 
Chi

na 

Hum

anos 

Foi feito um 

estudo 

randomizad

o, duplo-

cego e 

controlado 

por placebo 

e 

multicêntrico 

 

Remdesivir 

não foi 

associado 

com 

benefícios 

clínicos 

estatistica

mente 
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randomiz

ado. 

em dez 

hospitais em 

Hubei, 

China. 

significativ

os. 

Blake 

Oberfe

ld et 

al. 

(2020) 

SnapShot

: COVID-

19. 

Inglês 
Chi

na 

Hum

anos 

Foi feito um 

estudo 

referente ao 

COVID-19, 

enfatizando 

a 

necessidade 

de medidas 

governamen

tais para se 

enfrentar a 

atual 

pandemia. 

Enfatiza-se 

os 

sistemas 

de saúde e 

a 

economia 

global, à 

medida 

que os 

governos 

equilibram 

a 

prevenção, 

o 

atendiment

o clínico e 

os desafios 

socioeconô

micos. 

Susan

na 

Felsen

stein 

et al. 

(2020) 

COVID-

19: 

Imunologi

a e 

opções 

de 

tratament

o. 

Inglês 
EU

A 

Hum

anos 

O estudo 

tem 

finalidade de 

compreende

r as 

estratégias 

de evasão 

imune do 

SARS-CoV2 

A produção 

descontrol

ada de 

mediadore

s pró-

inflamatóri

os contribui 

para a 

SDRA e a 
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e a resposta 

imune 

maciça 

retardada 

resultante. 

síndrome 

da 

tempestad

e de 

citocinas. 

Agentes 

antivirais e 

tratamento

s 

imunomod

uladores 

estão 

atualmente 

sendo 

testados. 

Ulisse

s 

Esteva

m 

Alves 

Neto, 

Andre

ssa 

Cavalc

anti 

Pires. 

(2020) 

Drogas e 

medicam

entos 

investigad

os para o 

tratament

o do 

COVID-

19. 

Portu

guês 

Bra

sil 

Hum

anos 

Nesta 

pesquisa, 

foram 

utilizados os 

estudos que 

estavam 

definidos 

como ainda 

não 

recrutando e 

em fase de 

recrutament

o, 

disponíveis 

no site 

Clinical 

Trials, em 

que foram 

inseridos os 

meios de 

intervenção, 

De acordo 

com a 

busca 

ativa, tanto 

nos 

estudos 

ainda não 

recrutando, 

quanto nos 

que 

estavam 

em 

recrutamen

to, a 

hidroxiclor

oquina é o 

medicame

nto que 

está sendo 

mais 
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por meio de 

drogas e 

medicament

os. 

investigado

. 

 

Carolli

ne 

Rodrig

ues 

Menez

es et 

al. 

(2020) 

Efetividad

e e 

toxicidade 

da 

cloroquin

a e da 

hidroxiclo

roquina 

associada 

à 

azitromici

na para 

tratament

o da 

COVID19

.  

Portu

guês 

Bra

sil 

Hum

anos 

A revisão 

narrativa 

utilizou-se 

das bases 

de dados 

PubMed, 

LILACS, 

SciElo e 

Google 

Acadêmico. 

“covid”, 

“coronavirus

”, “SARS-

CoV-2”, 

“chloroquine

”, 

“hydroxychlo

roquine”, 

“azithromyci

n” e “adverse 

effects” junto 

com os 

operadores 

booleanos 

“AND” e 

“OR”. 

A literatura 

científica é 

escassa e 

divergente 

quanto à 

efetividade 

dos 

medicame

ntos 

cloroquina 

e 

hidroxiclor

oquina 

associada 

(ou não) à 

azitromicin

a. 
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CONCLUSÕES 

 

Assim, baseado na revisão realizada, é possível concluir 

que, apesar de estudos in vitro demonstrarem uma ação efetiva 

dos medicamentos citados contra o SARS-CoV-2, os dados de 

uso em humanos ainda são insuficientes, incertos e limitados, 

sendo fundamental a consciência de que a utilização de 

quaisquer desses medicamentos para a Covid-19 é sem licença 

(Off-Label) e  providências. Apesar disso, inúmeros 

pesquisadores no mundo estão empenhados em buscar 

alternativas a fim de encontrarem tratamentos eficazes e 

seguros para pessoas infectadas por esse vírus, buscando 

combater os efeitos catastróficos gerados pela pandemia da 

COVID-19. 

 

CONFLITOS DE INTERESSE 
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RESUMO: O presente estudo, faz uma correlação com a dor, 
sendo esta uma precursora para o desenvolvimento de 
patologias da psicossomática, proporcionando uma evolução 
no  campo da depressão. Com isso, o trabalho  em pauta teve 
como objetivo abordar as intervenções da Psicoterapia sob 
orientação psicanalítica como uma forma de amenizar a 
depressão partindo do princípio da dor. Sendo assim, o estudo 
em questão, trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, 
com referências nas  bases de dados da Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of 
Medicine and the National Institutes Health (PUBMED), 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e Medline, em que teve 
como descritores: “Psicossomática’’ AND “Depressão’’ AND 
“medicina psicossomática” AND “Dor” AND “Transtornos de 
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adaptação”, nos anos de 2010 a 2020, encontrando uma 
amostra final de 17 artigos. Por fim, a relação entre a mente e 
o corpo, estão interligadas, sendo essencial, nesse momento, 
uma equipe multiprofissional, para interagir no processo do 
tratamento, facilitando a compreensão do processo da dor com 
a evolução para uma possível depressão. 

Palavras-chave: Dor. Depressão. Saúde.  

INTRODUÇÃO 

Uma visão multidisciplinar, sobretudo do profissional 

médico e psicólogo, facilita a compreensão da dor crônica, 

melhorando o manejo nesse entendimento da dor, com o intuito 

de interferir de forma eficaz atenuando o sofrimento do 

paciente, e assim, melhorar a qualidade de vida sem o uso de 

psicotrópicos por aumento da resiliência (COSTA, GLEY, 

2018). É exatamente nesse contexto que a dor pode estar 

associada ao desenvolvimento de outras patologias 

psicológicas, constituindo um desafio quanto aos aspectos 

biopsicossociais em virtude da exequilidade, e assim, de 

extrema importância para a intervenção de natureza 

interdisciplinar, proporcionando uma via mais acessível e 

cabível a esse ambiente (JUNIOR, 2019). Nesse sentido, o 

corpo humano é considerado ímpar, com um elo entre corpo e 

a mente, seguindo uma via energética em que as emoções não 

expressadas tem consequências nas funções psicológicas e 

fisiológicas, tornando mais evidente  e propício ao 

desenvolvimento das disfunções da saúde mental e sendo 

cabível o surgimento de patologias como, por exemplo, a 

depressão (CANTARELLI, 2019). 
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As dores do ponto de vista fisiológico podem ser 

avaliadas e classificadas como dor crônica, aguda ou 

psicológica e ainda, podendo ser avaliada no campo da 

psicossomática. Desta forma, pode ter uma interferência de 

potência, possibilitando a evolução dos sintomas dolorosos, 

tendo como método de intervenção, caso necessário, a 

submissão de uma cirurgia. Com essa perspectiva, no campo 

médico a classificação da dor específica,como a dor crônica ,é 

necessário uma seleção para efetuar as medidas cabíveis: 

Zung sef-rating Depression Scale (ZDS) como índice de 

depressão, e o Modified Somatic Perception Questionnaire 

(MSPQ) para índice de somatização de sintomas,sendo estas 

intervenções para interferir em patologias degenerativas. 

(POLUHA, 2017).  

Em detrimento do contexto da psicanálise a dor é fonte 

primária para o desenvolvimento de diversas doenças, e em 

consequência disso,umas das patologias mais comuns e 

evidentes na população,independente da classe financeira e 

econômica, é o estresse,que pode desencadear em um 

processo de depressão.Com essa perspectiva o adoecimento 

do corpo pode interferir de forma concreta uma disfunção 

mental, proporcionando uma alteração de humor e 

desencadeando uma possível depressão, e assim tendo uma 

maior abundância da pulsão da morte, diante de um contexto 

de uma gama de relações no Sistema Nervoso Central (SILVA, 

2019). 

Há uma intercessão da dor com a vivência emocional, 

sensorial, nociceptiva, termorreceptora e psicológica na 
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atuação das lesões reais ou potenciais com fins de diagnóstico. 

Com esse intuito,este, tem um papel mais complexo quando se 

refere a uma dor referida,por ser originada em local não 

específico do corpo, e assim, efetua um papel perplexo do 

modelo biomédico clássico em virtude do pensar leigo,por parte 

do paciente,que não aceita o entendimento profissional. 

(ASCEF, 2017). 

O presente trabalho teve como objetivo abordar as 

intervenções da Psicoterapia sob orientação psicanalítica como 

uma forma de amenizar a depressão partindo do princípio da 

dor. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de uma Revisão Integrativa da 

Literatura, cujo objetivo é analisar e sintetizar o conhecimento 

científico sobre o tema selecionado através da verificação em 

seis etapas de elaboração do texto como um todo(BOTELHO; 

CUNHA; MACEDO, 2011) 

Tendo como base a identificação do problema foi 

formulada a seguinte pergunta norteadora: As dores 

generalizadas podem desencadear uma alteração psicológica a 

nível de interferir no processo psicossomático desenvolvendo 

uma disfunção fisiológica como a depressão? Logo em seguida 

obtivemos os critérios de inclusão para seleção dos artigos: 

artigos completos em revistas nacionais e internacionais, 

publicados em inglês e português, nos últimos dez anos 
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(período de 2010 a 2020) e excluídos artigos incompletos, 

repetidos, sem nexo com o tema. Foram utilizados para a busca 

científica os seguintes Descritores Controlados em Ciências da 

Saúde (DeCS): “Psicossomática’’ AND “Depressão’’ AND 

“medicina psicossomática” AND “Dor” AND “Transtornos de 

adaptação”. 

Foi então realizada uma busca direta de dados nas 

principais bases científicas: SciELO, LILACS, PUBMED, BVS, 

e Medline, no período de janeiro à julho de 2020. Foram 

encontrados,439 publicações que após aplicabilidade dos 

critérios de inclusão e exclusão, a amostra final foi constituída 

por 17 artigos conforme a Figura 1.  

Figura 1. Passos da revisão Integrativa

Fonte:Autoria própria,2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

QUADRO 01: Relação do psicológico com a dor 

(página seguinte) 
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Autor Ano Tipo de 

estudo 

Conclusão Tipo de 

document

o 

VIEIRA, Érica. 2016 Pesquisa 

experiment

al 

Avaliou a relação 

entre o medo e a 

dor explicado pela 

hipótese de 

escorvamento 

inspirador(MPH) 

,tendo baixo e alto 

nível de 

excitação. 

Dissertaç

ão 

AZEVEDO, 

Camila. 

2018 Relato de 

caso 

Entender as 

técnicas da 

psicoterapia em 

função da 

psiquiatria tendo 

como objetivo a 

interação da via 

farmacológica em 

menor proporção 

em cada paciente. 

Artigo 

CONSCIÊNCIA, 

José Alberto. 

2013 Revisão 

Narrativa 

Cogita a eficácia 

terapêutica de 

estabilizadores 

interespinosos na 

doença 

degenerativa 

lombar, e a 

evolução do 

índice de 

depressão e 

somatização de 

sintomas 

preexistentes 

nesses pacientes. 

Artigo 
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POLUHA, 

Rodrigo. 

2017 Estudo 

epidemioló

gico 

Aborda o estudo 

da dor miofascial, 

síndrome cujas 

dores crônicas 

sem causalidade 

orgânica 

constatável são 

fonte de 

sofrimento para 

pacientes e 

desafio para os 

clínicos. 

Artigo 

FREGONESI, 

Cristina. 

2019 Revisão 

bibliográfic

a 

Este estudo 

pretendeu 

proporcionar uma 

discussão sobre o 

corpo e a atuação 

do psicólogo 

nesta esfera. 

Artigo 

CARDINAL,  

Elizandra. 

2016 Revisão 

bibliográfic

a 

Faz referência 

entre a mente e o 

corpo que 

resultam em 

quadros 

orgânicos, cada 

vez mais 

frequentes na vida 

contemporânea 

da população. 

Artigo 

SILVA, Victor . 2019 Estudo 

observado 

na 

longitudinal 

O enfoque do 

trabalho teve por 

objetivo investigar 

as repercussões 

subjetivas de um 

paciente 

Artigo 
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acometido por 

miastenia gravis 

(MG) e as 

patologias 

desencadeadas 

desta. 

OLIVEIRA, 

Aline. 

2019 Revisão 

literário-

bibliográfic

a 

Aborda acerca da 

significância do 

acompanhamento 

psicológico 

durante a 

maternidade, 

enfatizando-a 

enquanto 

trajetória holística, 

que deve ser 

efetivada de 

maneira 

humanizada, 

considerando que 

nesse período a 

mulher é afetada 

em sua 

integridade 

Biopsicosocioespi

ritual, tanto no 

gestacional como 

no puerperal. 

Artigo 
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VIEIRA, 

Luzineide. 

2019 Estudo 

transversal 

Este artigo discute 

a presença do 

stress na vida do 

homem. Frente a 

uma situação 

desafiadora, o 

organismo reage 

de forma a 

alcançar o 

equilíbrio interno. 

Artigo 

COSTA,  Gley. 2018 Estudo 

observacio

nal 

longitudinal 

A psicossomática 

corresponde a 

uma concepção 

doutrinal e 

patogênica que 

aceita e inclui os 

fatores psíquicos 

e conflitivos no 

desenvolvimento 

das doenças. 

Artigo 

JUNIOR,  Jamir. 2019 Revisão 

narrativa 

O tema educação 

e dor foram 

desenvolvidos 

diretrizes 

curriculares que 

contemplam a 

formação do 

psicólogo. As 

habilidades e 

competências 

abordadas na 

formação do 

psicólogo devem 

contemplar a sua 

natureza 

Artigo 
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Fonte:Autoria própria,2020. 

  

multifatorial, 

importância da 

avaliação 

multidimensional.  

LOPES, 

Cristiane. 

2019 Revisão 

Narrativa 

É possível saber 

quando alguém 

sente dor, pois 

esta é 

acompanhada 

pela emissão de 

um 

comportamento 

público, tal como: 

queixar-se da dor, 

gemer, fazer 

gestos, ou 

simplesmente 

verbalizar a 

ocorrência da dor. 

Artigo 
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QUADRO 02: Exposição da dor para o desenvolvimento da 

depressão 

AUTOR, ANO RESULTADOS 

GLASS, Aron, 2019. A hipnose contribui para criação da escola 

estratégica da Terapia Familiar Sistêmica, 

uma importante abordagem psicológica que 

atua no tratamento da depressão. 

VIEIRA, Luzineide , 2019. Investigou a relação que se estabelece 

entre o somático, o emocional e o social no 

processo de somatização, no contexto da 

saúde pública, mediante uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando como referencial 

teórico básico os atuais estudos da 

Psicossomática. 

CANTARELLI, Estela, 2019. A depressão impossibilita a responsividade 

das pessoas diante de situações impostas 

pela vida, e é essa incapacidade de reagir 

que distingue o estado depressivo de todas 

as outras condições emocional. 

SOARES, Thaise Dutra, 2019. Efeitos do exercício físico na depressão: um 

ensaio clínico com mulheres obesas 

sedentárias. 

MOREIRA,Kamila,2018 A psicodermatologia tem uma relação com 

a psicologia e a dermatologia, voltada para 

o estudo de doenças de pele, associadas ao 

fundo emocional e traumas que o indivíduo 

apresenta 

PEREZ, Paula Ariele, 2019. Para pacientes com dor crônica é 

necessário a utilização de uma reta 

cronológica para auxiliar no processo de 

tratamento no aspecto da biopsicossicial e 

do sistema nervoso central sendo 

essencial respeitar a individualidade do 

paciente. 

Fonte:Autoria própria,2020. 
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Nesse contexto, para o paciente vítima de 

dores,independente de sua classificação,se torna de extrema 

importância levar em consideração a suas limitações 

culturais,emocionais,psicológicas,para que assim o profissional 

médico entenda o contexto e avalie de forma mais precisa os 

obstáculos,individuais de cada paciente ,tais como , responder 

na urgência à demanda do alívio (lógica da sedação),em 

seguida analisar o sentimento de fracasso e de impotência do 

paciente por parte do profissional ,concluindo a investigação 

observando a manifestação de atitudes de rejeição em relação 

à pessoas que sofrem, em função de sua própria incapacidade 

para decodificar ou tratar essa expressão de dor. (POLUHA, 

Rodrigo, 2017) . 

A auto responsabilidade desenvolve uma alteração do 

psicológico desde o processo do medo e da 

ansiedade,tornando um meio fixo e primogênitas do 

surgimentos de outras patologias relacionadas a disfunção da 

saúde mental.Sendo assim, o medo proporciona um 

desequilíbrio a nível do SNC e do SNA,exaltando um perigo de 

forma real ou imaginária(psicológico),enquanto que a 

ansiedade resulta em quadro de mania,pânico,bulimia,anorexia 

podendo ainda,chegar a nível de desenvolver uma depressão,e 

com isso é necessário a atuação de profissionais psicólogos 

como também de médicos psiquiátricos  para aperfeiçoar as 

técnicas dos recursos ergogênicos(fármacos,técnicas 

psicológicas e aditivos nutricionais). (FREGONESI, Cristina, 

2019). 

Tomando com base a teoria e classificação da dor, é 

importante enaltecer a ação primordial do campo psicológico, 

com função recíproca com a psiquiatria, e assim entender o 
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processo doloroso como fonte primordial para o 

desenvolvimento de outras patologias.Com essa mesma 

ideia,umas das formas para amenizar as mazelas 

psicológicas,é entendendo o caminho da manipulação ativa do 

ambiente,sendo essencial as orientações necessárias,dos 

profissionais capacitados ,promover um plano terapêutico  para 

facilitar o tratamento da dor em pacientes leigos,e assim 

,proporcionando uma forma de tranquilidade e auto confiança a 

essa população,tendo assim,uma maior autoestima por parte 

do paciente efetivando a eficiência das técnicas da psicoterapia 

no contexto da psiquiatria.( AZEVEDO, 2018). 

A dor apresenta em um das suas projeções,a avaliação 

e a observação,em que a emoção negativa,por exemplo,tem 

um efeito variável na percepção da dor,e que o padrão da 

variância é percebida pela e explicada pela hipótese do 

escorvamento inspirador (MPH),em que introduz a explicação 

da previsão dos estímulos emocionais proporcionando baixos 

níveis de excitação, ficando mais propício ao desenvolvimento 

da dor,por outro lado um alto nível de excitação vai promover 

de forma mais rápida a inibição ou diminuição da mesma.Com 

a mesma proporção,pode-se dizer que o medo está interligado 

com a concepção desse processo ,de forma que no exato 

momento do medo,por efeitos analgésicos o paciente não 

percebe os estímulos de sua natureza no exato momento,sendo 

que emoções como nojo,fobia e o próprio medo não são 

percebidos no exato momento,apenas depois. (VIEIRA, 2016). 

A correlação de psicossomática e a psicologia em 

pacientes com dor para o desenvolvimento da depressão, 

proporciona uma inadequação frente às vicissitudes da 

vida,entre elas a regressão mental apresentando uma maior 



PSICANÁLISE DA DOR E SUA RELAÇÃO PSICOSOMÁTICA COM A 
DEPRESSÃO 

 

52 
 

dificuldade de representação e proporcionado uma depressão 

sem objeto, ou seja,uma irregularidade do funcionamento 

psíquico.Ademais,as classificações e caracterizações 

mencionadas tem um aspecto em comum desde a infância ,por 

apresentar uma limitação do cuidado com acréscimo de 

violência,proporcionando uma maior quadro de transtornos 

mentais,seja por patologias reumáticas, ou através desta, ou 

conforme o desencadeamento de uma depressão sem objeto. 

(CARDINAL, 2016). 

Com a mesma perspectiva, o paciente vítima de 

depressão tem eficácia  no melhoramento de forma 

exacerbante,em consequência da terapia de 

hipnose,caracterizando de forma significativa o retorno da 

autonomia e do ânimo em virtude da utilização de histórias e 

metáforas construídas em torno da fala e comportamentos não 

verbais resgatado pelo paciente ,corroborando a técnica da 

hipnose ainda,para promover mudanças em funções cerebrais 

constatando uma maior indução em maior porção do hemisfério 

cerebral esquerdo,sendo ativado pelo giro anterior do cíngulo a 

direita,além disso essa técnica pode ter eficácia também no 

SNA(Sistema Nervoso Autônomo). (GLASS, 2019). 

O processo psicossomático com evidência no 

desenvolvimento da depressão tem interação positiva com a 

prática de exercícios físicos, que quando concretizada de forma 

correta vai proporcionar a liberação de endorfinas através do 

eixo-hipofisário-adrenal(HPA),e assim vai equilibrar a 

quantidade exacerbada de cortisol em nosso corpo,este em 

virtude do estresse oxidativo, sendo um dos pontos 

marcantes.Uma vez os níveis de cortisol estão alterados, isso 

vai proporcionar uma maior chance de desenvolver a depressão 



PSICANÁLISE DA DOR E SUA RELAÇÃO PSICOSOMÁTICA COM A 
DEPRESSÃO 

 

53 
 

e enaltecer a disfunção psicológica. (SOARES, 2019). Com a 

mesma percepção, quando há liberação de adrenalina 

,consequentemente vai promover uma redução dos vasos 

coronários devido a ação da vasoconstrição da substância 

excitatória em seguida,há uma liberação da aldosterona, 

promovendo uma maior quantidade de plaquetas e de 

fibromogênio no sangue,e quando se tem um aumento de 

cortisol em detrimento do estresse,vai ter a presença 

hiperglicêmica ,e assim favorecendo um maior risco vital nesse 

processo (VIEIRA, 2019). 

Com a mesma ideologia, a dor em processo 

psicossomático pode interferir em disfunções psiconeuroses, 

como também nos transtornos psicossomáticos em que este 

pode influenciar para o progresso dos processos 

psiconeuróticos (COSTA, 2018). Enquanto isso, a ação da 

psicodermatologia se torna um elo da psicologia junto com a 

dermatologia,em que se remete as doenças de pele,em que há 

um fundo estético e expectativa de beleza sendo criados,uma 

vez uma alteração nesse contexto gera um clima emocional e 

traumas no indivíduo sendo produzidos,com ideia,há uma 

criação de um campo da psiconeuroimunologia, esta se refere 

gatilhos gerados a partir de gatilhos como o stress ou episódios 

traumáticos. (MOREIRA, 2018). 

Com a análise concreta dos processos da dor que 

integram mudanças biopsicossociais complexas em diferentes 

graus, desde a plasticidade do Sistema Nervoso Central, 

distúrbios do sono e processos emocionais, se torna, evidente 

a importância do estudo e do entendimento de toda a cadeia 

envolvida no processo fisiológico e da classificação da dor em 
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cada paciente de forma particular,como ilustrado na figura 1. 

(PEREZ, 2019.) 

 

Figura 1: Classificação da dor  

 
Fonte(Adaptado): (PEREZ, 2019) . 

 

De acordo com Perez (2019), pode-se classificar a dor 

como aguda e crônica, sendo esta, uma média de 90 dias, que 

equivale a 3 meses,enquanto aquela fica em torno de 4 á 6 

semanas,ou seja, uma estimativa de 42 dias.E com isso,a dor 

aguda pode ter uma causalidade de dor neuropática,em 

contrapartida,a dor crônica tem como precursora referente a 

causa biopsicossocial. É notório que a relação corpo e a mente 

está interligada com os elementos corriqueiros da vida de cada 

paciente 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi possível vislumbrar a abordagem da psicossomática 

e da psicologia da dor em pacientes com depressão,tendo a 

compreensão dos principais paradigmas psicanalíticos 

utilizados em prol destes,como também entender a 

compreensão das dificuldades encontradas no diagnóstico e 

tratamento aplicados nestas patologias.  

Dor aguda

Dor Crônica
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No contexto desse estudo, os pacientes psicossomáticos 

possuem uma desorganização psíquica devido à falta da 

capacidade de representação, baixa atividade fantasmática, 

dificuldade de vivenciar seus sentimentos, sendo mais propício, 

assim, de desencadear uma maior vulnerabilidade de 

adoecimento. 

Evidencia-se a importância de englobar uma maior fonte 

de pesquisa,discussão e diálogo do entendimento dos 

profissionais de saúde em especial o médico,promovendo a 

integralidade da saúde ,como também incluir o papel do 

psicólogo para promover o entendimento do funcionamento 

psíquico desses pacientes. Destarte, constitui-se de suma 

importância o conhecimento e a experiência de estudantes e 

profissionais da Medicina como também da Psicologia com 

intuito de proporcionar alternativas para o progresso das 

intervenções clínicas,e assim,adquirir uma maior eficácia no 

tratamento da depressão oriunda das dores crônicas. 
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RESUMO: A tuberculose é uma das doenças contagiosas mais 
antigas da humanidade, consiste em uma infecção crônica 
grave cujo agente é o Mycobacterium tuberculosis. Apesar de o 
agente causal e o tratamento serem bastante conhecidos, e a 
significativa redução dos índices de mortalidade e incidência do 
agravo causado pelo acesso à terapêutica, a patologia continua 
como grande problema de Saúde Pública mundial. Nesse 
cenário, objetivou-se realizar uma revisão da literatura sobre o 
tema a fim de elucidar cientificamente os aspectos gerais da 
doença. A tuberculose é transmitida pelo contato com pessoas 
infectadas, através da fala, espirro ou tosse, a partir de 
gotículas de aerossóis, compromete principalmente os 
pulmões, mas pode manifestar-se clinicamente de várias 
maneiras e em diversos sistemas/órgãos. Os sintomas 
clássicos são tosse persistente seca ou produtiva, febre 
vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. A confirmação 
do diagnóstico ocorre através de exames bacteriológicos 
positivos, realizados após quadro clínico sugestivo ou 
sintomáticos respiratórios. Salienta-se que o método 
diagnóstico de certeza é a cultura seguida da confirmação da 
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espécie M. tuberculosis. Por fim, o tratamento recomendado 
pelo Ministério da Saúde consiste em uma terapia 
medicamentosa curativa, compreendida em duas fases: a de 
ataque (RHZE) e a de manutenção (RH), disponível pelo 
Sistema Único de Saúde. 
Palavras-chave: Mycobacterium tuberculosis. Doenças 
transmissíveis. Doenças negligenciadas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Embora reconhecido o agente causal e tratamento, e a 

significativa redução dos índices de mortalidade e incidência do 

agravo causado pelo acesso à terapêutica, a Tuberculose (TB) 

é uma doença infecciosa que continua como grande problema 

de Saúde Pública mundial (MELO et al, 2020; CAMPELO; 

CARLOS; CORTÊS, 2018). Descoberta em 1882, por Robert 

Koch, a TB é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, 

também chamado de bacilo de Koch (BAAR), e é transmitida 

pelo contato com pessoas infectadas, através da fala, espirro 

ou tosse, a partir de gotículas de aerossóis (KOZAKEVICH; 

SILVA, 2015; SILVA et al., 2018). Compromete principalmente 

os pulmões, mas pode, no entanto, manifestar-se clinicamente 

de diversas formas e em vários sistemas (SILVA et al., 2018). 

Dados oficiais registram aproximadamente 10 milhões 

de casos por ano e mais de 1 milhão de óbitos no país (BRASIL, 

2020). Em 2015, a tuberculose foi considerada uma das dez 

principais causas de óbito em todo o planeta, com a estimativa 

de 10,4 milhões de novos casos e 1,4 milhão de mortes e a 

terceira causa de morte por doença infeccioso-contagiosa na 

população geral e a primeira causa de morte entre as doenças 

infecciosas, naquelas coinfectadas com AIDS (BRASIL, 2017), 
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sendo uma das sete prioridades estabelecidas no Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Doenças Negligenciadas 

(PPDDN) (BRASIL, 2015) e um dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (SDG) para 2030, como 

preconiza a Organização das Nações Unidas (ONU), para 

redução de incidência e mortalidade (OMS, 2016).  

Em 2018, no Brasil, foram diagnosticados 72.788 casos 

novos e 4.490 mortes de TB. Entre todos os estados brasileiros, 

o Amazonas é o de maior coeficiente de incidência (72,9 

casos/100 mil habitantes), que representa mais que o dobro da 

média nacional, que é de 34,8 casos/100 mil habitantes 

(BRASIL, 2018). Apesar da queda em 2019, os últimos cinco 

anos evidenciou um aumento de 6% do número de casos da 

doença, passando de 69.802 em 2015, para 73.864 em 2019 

(BRASIL, 2020). 

Portanto, devido à grande prevalência da tuberculose e 

sua repercussão nos tempos atuais, objetivou-se a realização 

de uma revisão da literatura sobre o tema a fim de elucidar 

cientificamente os aspectos gerais da doença, bem como a 

história, definição e agente etiológico, fisiopatologia, quadro 

clínico, diagnóstico, tratamento e prevenção. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão de literatura científica a partir 

de pesquisas online com bases em dados eletrônicos do 

Google Scholar, SCIELO, LILACS, PUBMED e Google 

Acadêmico, assim como livros renomados de infectologia, 

durante o segundo semestre de 2020. Dessa maneira, 
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selecionou-se os artigos publicados em inglês ou em português, 

disponibilizadas nos últimos 5 anos. 

 As palavras chaves utilizadas nas pesquisas online 

foram “Tuberculosis”, “directly observed treatment”, 

“tuberculosis update”, “treatment”, “pathology”, “diagnosis” e 

suas traduções para língua portuguesa e espanhola, em 

conjunto com os operadores booleanos AND e OR foram 

empregados como estratégia de busca. 

 Ao final, 14 artigos e 2 livros, foram selecionados para a 

produção do texto com intuito de consolidação da temática e 

estrutura teórica, devido o vasto número de evidências, 

confirmando o impacto do tema na prática das pesquisas. Além 

disso, houve coleta de informações atuais pertinentes do 

Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, 

possibilitando melhor compreensão do assunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Histórico da doença  

A tuberculose é uma das doenças contagiosas mais 

antigas da humanidade (CAMPELO; CARLOS; CORTÊS, 

2018). Acredita-se que Mycobacterium tenha se originado a 

mais de 150 milhões de anos e suas linhagens como 

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, 

Mycobacterium canetti e Mycobacterium bovis sempre 

considerados de grande patogenicidade durante o período de 

contato humano (KOZAKEVICH; SILVA, 2015). Há registros da 

doença encontrados em múmias egípcias, antigos livros 

bíblicos hebraicos, antigos escritos chineses, e em estudos de 

Hipócrates na Grécia antiga, revelando a presença letal do 
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patógeno nas principais civilizações (CAMPELO; CARLOS; 

CORTÊS, 2018; KOZAKEVICH; SILVA, 2015; MASSABNI; 

BONINI, 2019).  

Mesmo com grande prevalência durante a antiguidade, 

sua grande expansão e disseminação ocorreram no período 

colonial e idade contemporânea, tornando-se grande epidemia 

no século XVIII, como na Europa Ocidental, no qual obtinha 

taxa de mortalidade de até 900 mortes/100 mil habitantes por 

ano. A urbanização capitalista e revolução industrial e suas 

consequências, como aglomeração populacional nas grandes 

cidades, ambientes de trabalhos extremamente degradantes, 

alojamentos mal ventilados e superlotados, falta saneamento 

básico, desnutrição, entre outros fatores de risco que estão 

associados, impulsionaram ainda mais a doença, que se 

alastrou por alguns séculos, declinando sem nenhuma 

interferência humana, apesar das várias medidas criadas sem 

sucesso ao longo do tempo (BARBERIS et al., 2017; 

KOZAKEVICH; SILVA, 2015). 

A disseminação da doença pelas Américas, decorreu do 

contato com navegantes europeus, na época das grandes 

navegações. A prova bacteriológica mais antiga encontrada 

sobre a presença do patógeno nas Américas remonta a 1100 

a.C., encontrada em uma índia inca, possuidora de sinais 

clínicos e bacilos preservados em seu corpo mumificado pelas 

condições ambientais onde havia sido sepultada. Muito embora 

o M. tuberculosis e o M. bovis já existissem entre os povos pré-

colombianos, foi o contato prolongado com exploradores 

europeus o fator disseminador da doença. Entretanto, somente 

mais tarde, no século XX, com a urbanização experimentada 

pelos países americanos, é que realmente houve a explosão 
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epidêmica da TB em todo o continente, inclusive no Brasil 

(MACIEL et al., 2012).  

Ainda, durante a renascença europeia houve grande 

aumento do conhecimento médico e sobre a doença: a 

invenção do estetoscópio pelo francês Laennec, que serviu 

para elucidar a patogênese da TB e unificou o conhecimento da 

doença, desenvolvendo termos e achados até hoje utilizados na 

prática clínica; Jeann-Antoine Villemin demonstrou a natureza 

infecciosa da doença, com experiências em coelhos em 1865; 

já em 1882 Koch isolou com sucesso o agente causador da TB, 

demonstrando não só o bacilo como também estabelecendo 

postulados clássicos sobre a natureza da identificação de 

padrões infecciosos nas patologias humanas. Décadas depois, 

a contribuição de várias pesquisas resultou no desenvolvimento 

de uma vacina em 1907 por Clemens Freiherr Von Pirquet, e de 

um teste diagnóstico em 1930 por Florence Seibert, que 

desenvolveu a proteína derivada purificada (PPD), utilizada até 

os tempos de hoje (MASSABNI; BONINI, 2019).  

Uma vacina efetiva somente foi alcançada no instituto 

Pasteur, onde Calmmet e colaboradores utilizaram o M. bovis 

atenuado para a criação da Bacillus Calmet-Guérin (BCG), em 

1921. Esta trata-se de uma vacina viva atenuada, de uso 

rotineiro em todos os recém-nascidos em países em 

desenvolvimento, sendo recomendados como medidas de 

controle, diagnóstico precoce, tratamento e quimioprofilaxia dos 

contatos (MASSABNI; BONINI, 2019; REIS et al., 2019). 

Esta vacina induz o tipo retardado de reação de 

hipersensibilidade e imunidade mediada por células (CMI) no 

hospedeiro no período de 4 a 8 semanas após a imunização 

(REIS et al., 2019). 
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A descoberta de medicação efetiva no controle da 

doença ativa tardou mais algumas décadas, sendo iniciada pela 

formulação de bacteriostáticos, tais como o Ácido Paramino 

Salicílico, em 1943 e pelo Thiosemicarbazone em 1945. Esses 

medicamentos foram logo sucedidos pela descoberta da 

Estreptomicina, primeira droga efetiva contra o Mycobacterium, 

e pela Isoniazida e pela Rifampicina, primeiras drogas orais 

para manejo da doença. Com isso nascia uma nova era na 

terapêutica da tuberculose, permitindo e tornando possível a 

implantação de políticas públicas realmente eficientes no 

controle da disseminação infecciosa, e mudando a abordagem 

da doença para uma visão curativa do processo de 

adoecimento pela tuberculose (MASSABNI; BONINI, 2019).  

 

Aspectos biológicos e clínicos 

A TB é uma infecção bacteriana de evolução crônica, 

grave. A transmissão ocorre pelo contato com secreções do 

indivíduo doente e, após a instalação da infecção, o paciente 

pode apresentar tanto um quadro pulmonar quanto extra 

pulmonar. No caso da doença pulmonar, o indivíduo 

apresentará principalmente tosse, hemoptise, dispneia, dor 

torácica, rouquidão, sudorese, febre e emagrecimento 

importante (CAMPELO; CARLOS; CORTÊS, 2018). 

O agente etiológico (M. tuberculosis) é uma forma de 

transição entre as eubactérias e actinomicetos, sendo 

constituído por bacilos retos e ligeiramente encurvados, não 

encapsulados, não esporulados  e não formadores de colônias, 

com dimensões que variam entre 0,2 e 0,6 µ por 1 e 10 µ 

(VERONESI; FOCACCIA, 2015; KOZAKEVICH; SILVA, 2015).  
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Aeróbicas, as bactérias desse gênero são caracterizadas 

principalmente por apresentarem um tempo de geração longo 

(devido, principalmente ao alto teor de lipídeos na membrana) 

de 3 horas para espécies de crescimento rápido e 18 horas, em 

média, para as espécies de crescimento lento,  e resistência à 

descoloração por solução contendo álcool e ácido 

(caracterizando ácido álcool resistência), evidenciadas pelo 

método de Ziehl-Neelsen ou a frio com auramina (SALOMÃO, 

2017). 

O mecanismo de contaminação é bem complexo: após a 

inalação, o M. tuberculosis deve navegar por várias barreiras 

intrínsecas nas vias aéreas superiores, encontrando 

macrófagos alveolares residentes, que exibem respostas pró-

inflamatórias e anti-inflamatórias e estão posicionados de forma 

única para ter um papel chave na mediação da eliminação 

precoce de agente etiológico. O M. tuberculosis é reconhecido 

por múltiplos receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) 

na superfície celular ou dentro do fagossomo ou por PRRs 

citosólicos após a ruptura fagossômica (SIMMONS et al., 2018). 

Em contrapartida, esse alto teor lipídico na membrana pode 

ocasionar efeitos biológicos importantes, como induzir 

formação de granulomas nas regiões afetadas (SANTOS; LIMA, 

2017). 

Com tempo de duplicação de 18 a 48 horas, é um 

parasita intracelular facultativo, com preferência pela infecção 

de macrófagos.  Pode permanecer em estado de dormência 

sem divisão, dificultando a erradicação da doença e 

propiciando, clinicamente, a recidiva de infecções antigas 

subclínicas (SANTOS; LIMA, 2017). 
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Considera-se que o M. tuberculosis faz parte do protótipo 

do M. tuberculosis complex, composto ainda pelo M. bovis, M. 

microti, M. africanum e o M. canetti (M. caprae), que tem 

características fenotípicas e genéticas similares.  Não 

pertencentes ao complexo do M. tuberculosis, outras espécies 

de micobactérias, são responsáveis por 10 a 30% das linhagens 

isoladas em laboratório, formando um grupo extremamente 

heterogêneo e de difícil caracterização, além de diferentes 

níveis de patogenicidade, sendo as linhagens mais importantes 

constituídas pelo M. leprae, M. avium, M. kansassi, M. 

gordonae, M. fortuitum, M. chelonae, M. kansasii e M. 

scrofulaceum (COELHO, 2016).  

M. tuberculosis dependendo do parasitismo, não é 

encontrado livre na natureza.  Sua transmissão não ocorre 

entre pessoas e por isso admite-se que estas infecções sejam 

adquiridas de fontes ambientais. Sabe-se que a infecção possui 

crescimento lento e baixa morbidade, proporcionando uma 

manifestação patológica de cunho lento e crônico em indivíduos 

de baixa imunidade.  Por ser um aeróbio estrito para a maioria 

da população, infecta preferencialmente os pulmões, apesar da 

possibilidade de ciclo bacilar anaeróbio em indivíduos com 

infecção latente, conforme indicam alguns experimentos in vitro 

(BRASIL, 2019; VERONESI; FOCACCIA, 2015; SALOMÃO, 

2017). 

Normalmente, a fonte infecciosa habitual tem origem no 

indivíduo a partir das formas pulmonar ou laríngea. Bacilo de 

Koch (BK), que se propaga através da atmosfera, por meio de 

aerossóis contendo os bacilos expelidos por um doente com 

tuberculose pulmonar ou laríngeo ao espirrar, respirar, falar em 

voz alta ou principalmente tossir (BRASIL, 2017; 
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KOZAKEVICH; SILVA, 2015). Os fatores que determinam se o 

bacilo transmitido desenvolverá doença no paciente são o 

estado bacilífero do caso índice e a intensidade do contato com 

o caso índice. Uma vez estabelecido o bacilo no parênquima 

pulmonar, ele cria um processo inflamatório que atrai células 

imunes e forma o complexo de Ghon. Neste momento, se o 

paciente não teve contato prévio com o patógeno, ocorre a 

viragem tuberculínica que é a possibilidade de identificar 

anticorpos contra o bacilo na prova tuberculínica (CAMPELO; 

CARLOS; CORTÊS, 2018). 

Quando estas gotículas são inaladas por pessoas 

saudáveis, provocam a infecção tuberculosa e o risco de 

desenvolver a doença. O risco de inalação e transmissão da 

doença depende de vários fatores dos quais se destacam: 

ambiente compartilhado (fechado, aberto, ventilado ou não, 

entre outros) grau de infecciosidade ou estado bacilífero do 

caso índice, da proximidade e da duração do contato. Por 

exemplo, espera-se que o tempo de exposição necessário para 

infecção bem sucedida seja entre 100 e 200 horas, a depender 

da proximidade do contato e intensidade.  Logo, quanto mais 

demorada à convivência, maior a possibilidade de transmissão, 

necessitando investigar os contatos mais próximos para o 

rastreio da doença. A proximidade (mesma cama, mesmo 

quarto, mesma casa) e o parentesco (irmãos, pais, e outros 

parentes) tem relação direta e estatisticamente significativa 

(BRASIL, 2017; 2019; VERONESI; FOCACCIA, 2015). 

As gotículas contaminadas lançadas no ar são 

chamadas de gotículas de Flügge. As mais leves ficam 

suspensas no ar, e as mais pesadas depositam rapidamente no 

ambiente. Apenas as gotículas desidratadas, que contém 1 a 2 
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bacilos em suspensão, podem atingir os bronquíolos e alvéolos 

pulmonares, iniciando o processo infeccioso. As partículas 

infectantes são denominadas núcleos de Weels. Já as 

partículas médias são na sua maioria retidas na mucosa do trato 

respiratório superior e removidas pelo trato muco-ciliar. 

Normalmente são deglutidos, inativados, digeridos e eliminados 

pelo sistema gastrointestinal. Já as partículas menores 

alcançam os alvéolos, onde há a implantação do germe. Os 

patógenos depositados no ambiente, representada pelas 

partículas pesadas, normalmente se dispersam em aerossóis e 

não desempenham papel importante na transmissão da doença 

(BRASIL, 2017; 2019; FIGUEIRÊDO, 2017). 

  O vigor, quantidade e as características da tosse do 

indivíduo com expectoração interferem na comunicabilidade, e 

consequentemente, transmissão da doença.  Pacientes em 

melhor estado geral e nutricional tendem a apresentar tosse 

vigorosa, tendo maior poder de transmissão de partículas 

bacilíferas de maior capacidade infectante. A transmissão 

também é influenciada pelas propriedades físico-químicas da 

expectoração, tais como espessura e aderência, que, quando 

destas características, apresentam menor carga infectante, ao 

contrário da fluída (VERONESI; FOCACCIA, 2015). 

O tratamento quimioterápico também interfere no 

contágio. Nesse sentido, considera-se que após 15 dias de 

tratamento com melhora clínica, e paciente sem história de 

tratamento anterior ou outros conhecidos riscos de resistência, 

o paciente passa a ser considerado como não infectante. No 

entanto, é recomendado que a não infectividade do paciente em 

tratamento seja comprovada pelo status de paucibacilífero 

através da baciloscopia negativa do escarro, devido à 
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existência de bacilos resistentes às drogas de primeira escolha 

(BRASIL, 2019; VERONESI; FOCACCIA, 2015). 

A interação entre o patógeno e as células de defesa do 

hospedeiro são de extrema complexidade, determinada em 

parte, pela virulência da cepa, mas também pela resistência 

específica e inespecífica do hospedeiro. Os sintomas decorrem, 

principalmente, pela imunidade celular do hospedeiro à 

infecção pelas micobactérias e aos seus antígenos (BRASIL, 

2019; SILVA et al., 2018). 

No início da doença, quando ocorre inalação de bacilos 

provenientes de doentes infecciosos pelo indivíduo sadio, 

ocorre a infecção primária com ativação dos neutrófilos, que 

são atraídos e substituídos por macrófagos em mais ou menos 

uma semana (SILVA et al., 2018). Porém, ao longo da evolução, 

o aparelho respiratório desenvolveu mecanismos inespecíficos 

de contenção, como a depuração mucociliar, que foi criada, 

principalmente pela à sua exposição crônica, quase 

permanente, aos potenciais insultos presentes no ar que 

respiramos. Consequentemente, grande parte dos bacilos 

aspirados é contida na porta de entrada (FIGUEIRÊDO, 2017). 

Normalmente, apenas menos que 10% dessas gotículas 

conseguem atingir os alvéolos e bronquíolos e são englobados 

inespecificamente pelos macrófagos da região, que fagocitam e 

buscam eliminar os microrganismos, os quais permanecem 

ilesos e viáveis para multiplicação devido ao seu revestimento 

seroso. As micobactérias podem ser isoladas no local de 

infecção ou serem destruídas pelo sistema imunológico, sendo 

este último, o que normalmente ocorre. Quando não são 

destruídas, as bactérias acabam por permanecer inativas no 

interior dos macrófagos durante muitos anos. Em indivíduos 
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com presença de comorbidade e/ou imunodepressão (como 

HIV-positivos), as bactérias não são contidas de forma eficiente, 

o que pode provocar infecção pulmonar aguda, podendo levar 

à destruição irreversível do parênquima pulmonar e 

disseminação da bactéria para outras partes do corpo. A 

liberação das linfocinas pelas células T, liberação de bactérias 

pelos macrófagos lisados, restos celulares e mediadores 

químicos do próprio organismo, como, por exemplo, o 

componente C5a do complemento, atrai e mantém a população 

de macrófagos para os focos de infecção (VERONESI; 

FOCACCIA, 2015; SILVA et al., 2018). 

A resposta imune desencadeada é a hipersensibilidade 

do tipo tardia, mediada por células, que resulta na formação de 

agregados de macrófagos e linfócitos ativados, assim como 

células gigantes (células Langhans) e células epitelióides, 

provocando lesões granulomatosas, denominadas tubérculos 

ou granuloma caseoso, características da TB. Além destruir os 

macrófagos, esta resposta, mediada por vários produtos 

bacterianos, também provoca necrose sólida no centro do 

tubérculo. Apesar de a proliferação ser inibida pelo ambiente de 

necrose, rico em O2 e pH ácido, os bacilos podem permanecer 

vivos. Aqui, algumas lesões podem calcificar ou ocorrer fibrose, 

enquanto outras continuam a evoluir (VERONESI; FOCACCIA, 

2015). 

Sabe-se que na maioria dos casos de TB, no entanto, a 

infecção aguda acaba por não ocorrer e a doença permanece 

localizada e, consequentemente, sem manifestações. 

Entretanto, a infecção inicial hipersensibiliza o indivíduo contra 

o bacilo e os seus produtos, alterando a resposta do indivíduo 

para posteriores exposições (BRASIL, 2019; SILVA et al, 2018). 
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Imunidade pode ser protetora e duradoura para maioria 

dos indivíduos, mas, alguns pacientes sofrem reinfecção, 

provenientes de fontes exógenas, ou sofrem reativação 

endógena, a partir de bacilos remanescentes, ou latentes, 

protegidas no interior dos macrófagos pulmonares, 

normalmente por longas datas. Existem vários fatores que 

permitem a reativação de infecção latente por predisporem os 

indivíduos à reinfecção por redução na efetividade do sistema 

imunológico: envelhecimento, má alimentação, estresse e 

desordens hormonais (BRASIL, 2019; SILVA et al, 2018). 

As formas pulmonares de apresentação da doença são 

as mais comuns, consistem na forma primária, a pós-primária 

(ou secundária) e a miliar. Os sintomas clássicos são tosse 

persistente seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese 

noturna e emagrecimento. A TB pulmonar primária ocorre logo 

após o primeiro contato com o patógeno, sendo mais comum 

em crianças. O quadro clínico é insidioso; paciente se 

apresenta irritadiço, com febre baixa, sudorese noturna e 

inapetência. A tosse costuma não aparecer. O exame físico é 

inexpressivo (BRASIL, 2019). 

A TB pulmonar pós-primária ou secundária pode ocorrer 

em qualquer idade, mas é mais comum no adolescente e no 

adulto jovem. Tem como característica principal a tosse seca ou 

produtiva (expectoração purulenta ou mucóide, com ou sem 

sangue); febre vespertina (<38,5°C), sem calafrios, além de 

sudorese noturna e a anorexia. O exame físico geralmente 

mostra fácies de doença crônica e emagrecimento. A ausculta 

pulmonar pode ser normal ou apresentar diminuição do 

murmúrio vesicular e/ou sopro anfórico (BRASIL, 2019). 
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Já a TB miliar se refere a um aspecto radiológico 

pulmonar específico, que pode ocorrer tanto na forma primária 

quanto na forma secundária da TB. É uma forma grave da 

doença, mais comum em pacientes imunocomprometidos (HIV 

em fase avançada). Acomete crianças e adultos jovens, 

podendo ser a clínica aguda ou subaguda. Os sintomas comuns 

são febre, astenia, emagrecimento e tosse. Ao exame físico 

pode mostrar hepatomegalia, alterações do sistema nervoso 

central e alterações cutâneas do tipo eritemato-máculo-pápulo-

vesiculosas (BRASIL, 2019). 

As apresentações extrapulmonares da TB têm seus 

sinais e sintomas dependentes dos órgãos ou sistemas 

acometidos. As principais formas são: TB pleural, empiema 

pleural tuberculoso, TB ganglionar periférica, TB 

meningoencefálica, tuberculomas no SNC, TB pericárdica e TB 

óssea (BRASIL, 2019). 

Desse modo, pacientes com quadro clínico sugestivo ou 

sintomáticos respiratórios, exames bacteriológicos positivos 

confirmam o diagnóstico da tuberculose ativa. O exame 

microscópico direto ou baciloscopia direta é um método simples 

e seguro, onde ocorre a pesquisa do BAAR, pelo método de 

Ziehl-Nielsen. A baciloscopia do escarro, permite detectar de 

60% a 80% dos casos de TB pulmonar em adultos. Indicada 

para pacientes sintomáticos, com alterações sugestivas na 

radiografia e no controle de cura. O teste rápido molecular para 

tuberculose (TRM-TB) é indicado para o diagnóstico de 

tuberculose pulmonar e laríngea em adolescentes e adultos, 

com sensibilidade de 90%. Esse teste também detecta a 

resistência à rifampicina, com uma sensibilidade de 95%. A 

cultura é um método de elevada especificidade e sensibilidade 
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no diagnóstico da TB, considerada o padrão ouro. A 

desvantagem é tempo de detecção do crescimento bacteriano, 

que varia de 5 a 30 dias, podendo estender-se por até oito 

semanas, a depender do meio de cultivo. Nesse é possível a 

verificação da sensibilidade aos antimicrobianos. Deve ser 

realizada independentemente do resultado da baciloscopia 

para todos os casos com suspeita de TB (BRASIL, 2019). 

Dentre os métodos de imagem, a radiografia do tórax é 

o exame de escolha na avaliação inicial e no acompanhamento 

da TB pulmonar (BRASIL, 2019), pois apresenta maior 

sensibilidade para o diagnóstico do que a triagem dos sintomas 

de tuberculose (SILVA; MELLO; MIGLIORI, 2020). Nela podem 

ser observados vários padrões radiológicos sugestivos de 

atividade de doença, como cavidades, nódulos, consolidações, 

massas, processo intersticial (miliar), derrame pleural e 

alargamento de mediastino (BRASIL, 2019).  

A tomografia computadorizada (TC) do tórax é mais 

sensível para demonstrar alterações anatômicas dos órgãos ou 

tecidos comprometidos e é indicada na suspeita de TB 

pulmonar quando a radiografia inicial é normal, e na 

diferenciação com outras doenças torácicas. Outros exames de 

imagem na avaliação de tuberculose pulmonar e extrapulmonar 

são: tomografia por emissão de pósitrons (PET) utilizando o 

18F-fluorodeoxiglicose, a cintilografia pulmonar e ressonância 

nuclear magnética (RNM) (BRASIL, 2019). 

A avaliação histológica de fragmento de tecido obtido por 

biópsia é um método empregado na investigação das formas 

pulmonares que se apresentam radiologicamente como doença 

difusa e nas formas extrapulmonares. Assim, a identificação 

histológica de granuloma com necrose de caseificação é 
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compatível com o diagnóstico de TB, pode também buscar 

bacilos no fragmento de tecido. Salienta-se que o método 

diagnóstico de certeza de TB é a cultura seguida da 

confirmação da espécie M. tuberculosis (BRASIL, 2019). 

Outros métodos diagnósticos consistem em: adenosina 

deaminase (ADA), técnicas biomoleculares (técnica da reação 

em cadeia da polimerase (PCR) - Line Probe Assay (LPA), 

AccuProbe Mycobacterium tuberculosis Complex culture 

identification test (Gen-Probe), INNO-LiPA MYCOBACTERIA 

v2) (BRASIL, 2019). 

A prova tuberculínica (PT) é utilizada na detecção da 

exposição ao bacilo, na infecção latente (SILVA et al, 2018; 

BRASIL, 2019) e pode auxiliar no diagnóstico de tuberculose 

ativa em crianças, sem maior auxílio diagnóstico na idade 

adulta. Uma PT positiva não confirma o diagnóstico de TB ativa, 

assim como uma PT negativa não o exclui (BRASIL, 2019).  

Com diagnóstico fechado para a patologia, o Ministério 

da Saúde (2019) recomenda o esquema de tratamento padrão, 

que compreende duas fases: a intensiva (ou de ataque) e a de 

manutenção. A fase intensiva tem o objetivo de reduzir 

rapidamente a população bacilar e a eliminação dos bacilos 

com resistência natural a algum medicamento. Uma 

consequência da redução rápida da população bacilar é a 

diminuição da contagiosidade. Para tal, são associados 

medicamentos com alto poder bactericida (RHZE: Rifampicina, 

Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol). A fase de manutenção 

tem o objetivo de eliminar os bacilos latentes ou persistentes e 

a redução da possibilidade de recidiva da doença. Nessa fase, 

são associados dois medicamentos com maior poder 

bactericida e esterilizante, ou seja, com boa atuação em todas 
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as populações bacilares (RH: Rifampicina e Isoniazida) 

(BRASIL, 2019). Associado a isso, houve a criação de políticas 

e estratégias para aumentar uma melhor resposta ao TB, como 

o Tratamento Diretamente Observado (TDO), com fins de 

melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento padronizado, 

apoio social, supervisão da tomada da medicação, redução dos 

casos de abandono, prevenção do aparecimento de cepas 

resistentes aos medicamentos e aumento da probabilidade de 

cura do paciente (JUNGES; BURILLE; TEDESCO, 2020; MELO 

et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

A tuberculose é uma das doenças contagiosas mais 

antigas da humanidade que ainda persiste como problema de 

Saúde Pública mundial. Condições socioeconômicas 

(desnutrição, uso de drogas ilícitas e não ilícitas, entre outros) 

e clínicas (HIV, diabetes mellitus, silicose, uso prolongado de 

anti-inflamatórios ou outros imunossupressores e neoplasias) 

desfavoráveis, além do uso inadequado de medicações e o 

abandono do tratamento por mais de trinta dias, associam-se 

ao maior risco de desenvolver e complicar a doença. Programas 

de saúde que incentivem a vacinação, a busca ativa pelo 

diagnóstico, bem como, pela terapia adequada e de forte 

adesão por parte do paciente, além do suporte psicossocial, são 

essenciais na erradicação dessa patologia. 

O conhecimento acerca de uma doença que apesar de 

ter todo o mecanismo de transmissão e tratamento 

devidamente conhecidos, bem como uma vacina eficaz e 

reconhecidamente utilizada há quase um século é de grande 
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valia para minimizar os danos provenientes da persistência 

desta doença na sociedade. É claro que o caráter 

eminentemente social de sua transmissibilidade é um dos 

fatores preponderantes para a não erradicação desta doença, 

afinal de contas, a tuberculose é uma doença que persiste entre 

os marginalizados: os pobres, os em restrição de liberdade, os 

portadores do vírus da imunodeficiência humana, os 

marginalizados, estes são os alvos desta doença. E, assim, não 

há um interesse efetivo dos gestores em proteger a integridade 

desta população. 
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RESUMO: As infecções do trato urinário (ITUs) são as 
principais causas de atendimentos clínicos e internações 
hospitalares. O uso indiscriminado de antibióticos contribui para 
aumentar a resistência bacteriana com o passar dos anos, o 
que demanda novas fontes de compostos bacteriostáticos e 
bactericidas. Nesse sentido, as plantas medicinais surgem 
como alternativa ou como terapia complementar aos 
medicamentos sintéticos. Dessa forma, o presente estudo visa 
reunir evidências sobre as propriedades antimicrobianas das 
seguintes plantas medicinais presentes no Formulário 
Fitoterápico e Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira: 
Bardana; Cavalinha; Quebra-pedra; Romã e Aroeira. Foi 
realizado levantamento bibliográfico nos últimos cinco anos 
através das bases de dados Medline/PubMed e Scopus 
utilizando como descritores o nome científico da planta e 
“urinary infection”. Após aplicação dos critérios de inclusão e 
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exclusão, foram selecionados 15 estudos dos quais 6 eram pré-
clínicos e 9 eram revisões de literatura. Observou-se que as 
espécies vegetais estudadas apresentaram potencial 
terapêutico contra uropatógenos reconhecidos como 
Escherichia coli e Staphylococcus Aureus. Além disso, 
propriedades diuréticas e/ou anti-inflamatórias das espécies 
medicinais contribuem para validação do seu uso nas afecções 
do trato urinário. Contudo, destaca-se a necessidade de mais 
estudos, especialmente estudos clínicos, para confirmar a 
eficácia terapêutica das espécies medicinais no tratamento de 
ITUs isoladamente ou em associação com os fármacos 
antimicrobianos convencionais. 
Palavras-chave: Fitoterapia. Etnofarmacologia. Atividade 
antimicrobiana. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A infecção urinária, também chamada de infecção do 

trato urinário (ITU), é caracteriza pela presença de 

microorganismos no trato urinário podendo ser sintomática ou 

assintomática de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Nefrologia (SBN). Normalmente, os microrganismos 

responsáveis pela infecção do trato urinário são bactérias gram-

negativas presentes no intestino, sobretudo a Escherichia coli 

(DOMINGUES et al., 2015). No entanto, em cultura de urina, 

também podem ser encontradas outras bactérias como 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e Proteus mirabilis. Fungos 

também podem ser a etiologia desses acometimentos, sendo a 

Candida um gênero prevalente (ULIANA et al., 2015). A ITU 
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está entre as infecções mais frequentes no ser humano e 

acomete todas as idades e gêneros, mas as mulheres são mais 

afetadas em função de questões anatômicas da uretra feminina, 

por ser menor e estar mais próxima da região perianal, ao passo 

que além do maior comprimento uretral, os homens possuem 

fatores protetores em razão de secreções prostáticas que 

desempenham atividade contra infecções (QUEIROGA, 2015). 

Além disso, outro fator de risco para as mulheres 

sexualmente ativas é o uso de agentes espermicidas e 

diafragmas que podem ocasionar uma supressão imunológica 

local predispondo-as à infecção. É importante ressaltar que as 

infecções urinárias em mulheres grávidas são ainda mais 

alarmantes pois podem induzir ao parto prematuro e podem 

evoluir para infecções de trato urinário superior com uma maior 

facilidade devido a supressão imunológica e por uma 

diminuição do tônus vesical que ocorre nesse período, por isso 

gestantes devem tratar a bacteriúria assintomática, que é a 

infecção das vias urinárias sem sinais clínicos (SILVA; SOUSA; 

VITORINO, 2019). Ainda é importante atentar para as 

obstruções das vias urinárias, pois são fatores facilitadores para 

a ocorrência de infecção, exemplos de causas obstrutivas são 

as pedras nas vias urinárias, tumores, aumento da próstata, 

dentre outros (SHAHEEN et al., 2018). 

 As manifestações clínicas podem variar de acordo com 

a gravidade e progressão da infecção, mas a sintomatologia 

mais comum envolve a urgência urinária, sensação de 

queimação ao urinar, volume urinário diminuído. Manifestações 

menos comuns, mas que também podem ocorrer, são 
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alterações na cor e no odor da urina e dor pélvica (SHAHEEN 

et al., 2018). 

Os antibióticos são o tratamento de escolha para essas 

afecções, principalmente as cefalosporinas de terceira geração 

e as quinolonas por serem ativos contra microrganismos gram-

negativos (ULIANA et al., 2019). Apesar do desenvolvimento de 

diversas classes desses antimicrobianos, a resistência 

bacteriana é um grande problema que impõe a necessidade de 

desenvolvimento de novas drogas e métodos terapêuticos, 

além de atentar para a carência de conscientização quanto às 

consequências do uso empírico desses medicamentos (SILVA; 

SOUSA; VITORINO, 2019).  

Assim, as plantas medicinais surgem como uma 

alternativa à necessidade farmacêutica de novas fontes de 

produtos antimicrobianos na comunidade científica. Contudo, é 

válido ressaltar que as ervas medicinais acompanham a história 

humana no tratamento de enfermidades e agravos, estando 

inseridas em todas as culturas (MIRANDA et al., 2015). 

Atualmente, são razões para uso desses recursos, além da 

influência cultural, o fácil acesso e o custo reduzido em relação 

aos medicamentos alopáticos tradicionais (SILVA; SILVEIRA; 

GOMES, 2016). 

 O uso de plantas medicinais em diferentes formas 

farmacêuticas, seja pelo uso da planta através de preparações 

caseiras ou por preparações farmacêuticas industrializadas, é 

reconhecido pelo Ministério da Saúde no Brasil e a fitoterapia 

constitui uma das Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) presentes no SUS desde 2006 (BRASIL, 2006).   O 

reconhecimento e a inserção da fitoterapia no SUS, se deu por 
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meio da aprovação de políticas públicas nacionais como a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares  

(PNPIC) e a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF), através do Decreto Federal n° 5813/06, 

em 2006 (BRASIL, 2006). Assim, a inclusão da fitoterapia como 

política pública, à medida que investiga cientificamente seus 

valores terapêuticos torna-se uma ferramenta de resgate e 

valorização da medicina tradicional, em consonância com a 

promoção de saúde e qualidade de vida da população (COLET 

et al., 2015). 

Cinco anos após a elaboração das políticas públicas que 

consolidaram a inserção da fitoterapia no Sistema de Saúde 

Público, foi lançado o Formulário de Fitoterápicos da 

Farmacopeia Brasileira, pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), que reuniu informações acerca da 

manipulação e dispensação de fitoterápicos para a auxílio nos 

serviços das Farmácias Vivas. Posteriormente, em 2016, a 

Anvisa reuniu no Memento Fitoterápico (BRASIL, 2016) 

monografias sobre uso de plantas medicinais e fitoterápicos 

com informações quanto a identificação, nomenclatura popular 

e científica, parte utilizada, indicações terapêuticas, 

contraindicações, dentre outras informações, objetivando 

auxiliar o profissional prescritor a inserir a fitoterapia na conduta 

terapêutica de seus pacientes. Já em 2018, foi lançado o 1º 

Suplemento do Formulário de Fitoterápicos que traz 

atualizações e importantes inserções de 20 plantas medicinais 

nativas (BRASIL, 2018).  

Portanto, o objetivo do presente trabalho é realizar uma 

síntese bibliográfica dos estudos mais atuais de 5 plantas 
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medicinais utilizadas popularmente para o tratamento de 

infecções urinárias e presentes nos documentos oficiais, 

Formulário de Fitoterápicos e Memento Fitoterápico da 

Farmacopeia Brasileira. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para seleção das plantas medicinais para compor o 

presente estudo, foram identificadas monografias de espécies 

vegetais presentes no Formulário de Fitoterápicos (BRASIL, 

2011; 2018) e/ou Memento Fitoterápico da Farmacopeia 

Brasileira (BRASIL, 2016) com indicações oficiais relacionadas 

ao tratamento de doenças do trato urinário,  sendo selecionadas 

as seguintes espécies: Arctium lappa L. (Bardana); Equisetum 

arvense L. (Cavalinha); Phyllanthus niruri L. (Quebra-pedra); 

Punica granatum L. (Romã) e Schinus terebinthifolius Raddi 

(Aroeira). 

 Em seguida, foi realizado um levantamento bibliográfico 

por meio das bases de dados Medline/PubMed e Scopus sobre 

a utilização das plantas medicinais selecionadas para 

tratamento de afecções urinárias. Foram utilizados como 

descritores o nome científico da planta e “urinary infection”. 

Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos publicados nos 

últimos 5 anos (2015 a 2020) escritos em português, inglês ou 

espanhol, que abordassem a temática das plantas medicinais 

selecionadas e infecção urinária. Quanto aos critérios de 

exclusão, utilizou-se: artigo 
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completo não disponível, artigos repetidos e trabalhos que não 

abordassem o uso das plantas medicinais no contexto das 

infecções urinárias.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 425 resultados na busca realizada. 

Após leitura dos títulos e resumos e aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram selecionados 22 artigos para leitura 

integral, dos quais 15 trabalhos foram elencados para compor 

o presente estudo. A descrição dos artigos encontra-se 

resumidamente no quadro 1.  

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos científicos selecionados 

conforme autoria, ano de publicação, espécie vegetal, tipo de 

estudo e objetivos do estudo. 

Referência Espécie 
vegetal 

Tipo de 
estudo 

Objetivo do estudo 

(SANTOS; 
SILVA; 
CAXITO, 2016) 

Schinus 
terebinthifolius 
Raddi 

Revisão Reunir evidências sobre a 
atividade antimicrobiana de 
diferentes partes da Schinus 
terebinthifolius Raddi  

(ULIANA et al., 
2015) 

Schinus 
terebinthifolius 
Raddi 

Pré-clínico Investigar a composição 
química e atividade antioxidante 
e antimicrobiana da Schinus 
terebinthifolius Raddi.  

(LU et al., 
2019) 

Schinus 
terebinthifolius 
Raddi 

Revisão Reunir evidências sobre 
componentes químicos 
presentes em plantas 
medicinais com poder de inibir a 
formação de biofilme bacteriano 
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(WANG et al., 
2019) 

Arctium lappa 
L. 

Revisão Destacar a composição química 
e a atividade biológica dos 
metabólitos secundários 
derivados de plantas do gênero 
Arctium 

(ĆIRIĆ et al., 
2019) 

Arctium lappa 
L. 

Revisão Reunir informações acerca de 
produtos de origem natural com 
propriedade anti-quorum 
sensing de bactérias. 

(SHAHEEN et 
al., 2018) 

Arctium lappa 
L. 

Revisão Descrever terapias naturais 
para o tratamento das ITUs 

(PALLAG et 
al., 2018) 

Equisetum 
arvense L.  

Pré-clínico Avaliar atividade antimicrobiana 
e o mecanismo envolvido no 
efeito antioxidante no endotélio 
vascular exercido pelo extrato 
de equisetum arvense L. 

(GBADAMOSI, 
2015) 

Phyllanthus 
niruri L. 

Pré-clínico Identificar os minerais e 
fitoquímicos presentes na 
Phyllanthus amarus e na 
Phyllanthus niruri, bem como 
analisar suas atividades contra 
E. coli associada à infecção 
urinária 

(DOMINGUES 
et al., 2015) 

Phyllanthus 
niruri L. 

Pré-clínico Avaliar diferentes extratos de 
Phyllanthus sp, frente a 
microrganismos causadores de 
infecções no trato urinário. 

(KAUR; KAUR; 
SIRHINDI, 
2017) 

Phyllanthus 
niruri L. 

Revisão Reunir evidências sobre 
características 
morfofisiológicas, bioquímicas, 
etnobotânicas, farmacológicas, 
biológicas e toxicológicas da P. 
niruri 

(NATHANAEL 
et al., 2016) 

Phyllanthus 
niruri L. 

Revisão Reunir evidências científicas do 
potencial farmacológico da P. 
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niruri 

(JACOB et al., 
2019) 

Punica 
granatum L.  

Revisão Reunir evidências acerca dos 
fitoconstituintes e propriedades 
biológicas da Punica granatum 

(ENDO et al., 
2018) 

Punica 
granatum L.  

Pré-clínico Investigar o efeito anti-
estafilocócico dos extratos de 
Rosmarinus officinalis, Punica 
granatum e Tetradenia riparia  

(ZAM; 
KHADDOUR, 
2017) 

Punica 
granatum L. 

Pré-clínico Investigar o efeito 
antimicrobiano e anti-virulento 
do extrato aquoso da casca da 
romã contra cepas de E. coli 
retiradas de culturas urinárias 

(RAFIEIAN-
KOPAEI et al., 
2016) 

Punica 
granatum L.  

Revisão Identificar as plantas medicinais 
reconhecidas na literatura com 
atividade anti-Candida albicans 

Fonte: Autoria própria. 

 

São descritos, nos próximos tópicos, os principais 

resultados dos artigos selecionados de acordo com as plantas 

medicinais pesquisadas.   

 

Aroeira 

A aroeira, Schinus terebinthifolius Raddi, é comum em 

todo o território brasileiro, tendo seu uso direcionado a diversos 

fins na medicina popular, destacando-se afecções do trato 

geniturinário, como infecções urinárias, cervicites e vaginites. 

No Formulário de Fitoterápicos tem como indicação oficial 

propriedades anti-inflamatória e cicatrizante ginecológico 

(BRASIL, 2011), sendo recomendado o seu uso externo através 
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de banhos de assento com a decocção ou cremes 

ginecológicos padronizados.  

Santos, Silva e Caxito (2019) demonstraram que os 

extratos hidroalcoólicos da folha e da casca de aroeira 

apresentaram potente ação contra cepas de estafilococos. Um 

dos mecanismos explanados foi o da atividade do componente 

tanino que exibe ação contra a adesão bacteriana e impede a 

formação do biofilme. Além disso, as autoras destacam o papel 

dos monoterpenos, que causam perturbação das proteínas 

membranares bacterianas, inibição da respiração e mudanças 

no transporte de íons. O óleo essencial da aroeira apresentou 

grandes quantidades desse composto fitoquímico (SANTOS; 

SILVA; CAXITO, 2019). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Lu e 

colaboradores (2019), pois verificaram que o extrato da aroeira 

inibiu a formação do biofilme e a aderência da Candida 

albicans. Por outro lado, Uliana e colaboradores (2019) 

constataram em estudos in vitro que o óleo essencial de aroeira 

não desenvolveu atividade antibacteriana satisfatória contra E. 

coli e S. aureus, inibindo o crescimento apenas do fungo C. 

albicans. No mesmo estudo, os autores identificaram a 

suscetibilidade de E. coli e S. aureus aos extratos da folha 

realizados pela técnica de maceração e ultrassom, sendo que 

estes apresentaram atividade mais efetiva que o antimicrobiano 

norfloxacino na inibição de S. aureus. 

 As diferenças de inibição bacteriana apresentadas nos 

diferentes estudos podem estar relacionadas com os diferentes 

métodos de extração usados para a obtenção dos extratos e 

óleos essenciais, bem como a fatores inerentes à planta, como 
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a composição do solo em que foi cultivada, umidade, época da 

coleta e parte da planta utilizada para o preparo (ULIANA et al., 

2019). 

 

Bardana 

A bardana, Arctium lappa L., é usada na medicina 

tradicional de diferentes locais do mundo, tais como Europa, 

Ásia e América do Sul. Diversas partes da planta são utilizadas 

para as preparações e destinadas ao tratamento de muitas 

enfermidades. Essa planta é popularmente usada buscando 

efeito diurético, anti-inflamatório e no tratamento de úlceras 

(WENG et al. 2019). No Formulário de Fitoterápicos é indicada 

oficialmente como auxiliar no aumento do fluxo urinário nos 

distúrbios urinários leves por suas propriedades diuréticas, 

além de ação anti-inflamatória, sendo recomendado o uso 

interno (oral) na forma de decocto ou tintura (BRASIL 2011; 

2018). 

Ćirić e colaboradores (2019) puderam observar, em sua 

revisão, a inibição de dois importantes mecanismos bacterianos 

pela bardana que são determinantes na infecção: formação do 

biofilme e execução do quorum sensing (técnica bacteriana de 

troca de sinais químicos). Dessa forma, extratos da raiz da 

bardana mostraram eficácia contra a formação de biofilme de 

três uropatógenos: E. coli, Proteus mirabilis e Serratia 

marcescens, e, também, inibiram o quorum sensing numa 

concentração maior do extrato. 

 Corroborando com esses resultados, Wang e 

colaboradores (2019) encontraram evidências da eficácia do 

extrato orgânico da A. lappa contra o crescimento de 
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Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Lactobacillus acidophilus, 

Streptococcus mutans e Candida albicans presentes na 

cavidade oral. O extrato hidroalcoólico, teve espectro maior, 

sendo ativo também contra cepas de fungos Aspergillus niger e 

Penicillium hirsutum.  

Shaheen e colaboradores (2018) incluíram em sua 

pesquisa a bardana como planta eficaz no tratamento de ITUs 

por sua propriedade antimicrobiana e diurética atribuídas a 

compostos como arctigenina, ligninas, flavonóides, ácido 

cafeoilquínico, cinarina, ácido clorogênico, ácido cafeico, 

quercetina, luteolina e ramnosídeo. 

 

Cavalinha 

 A cavalinha, Equisetum arvense L., ocorre 

espontaneamente em áreas alagadas de quase todo Brasil. 

Está presente no Formulário de Fitoterápicos e Memento 

Fitoterápico, sendo indicada oficialmente como auxiliar em 

distúrbios urinários leves por suas propriedades diuréticas, 

sendo recomendado seu uso interno (oral) na forma de infusão, 

tintura, cápsulas ou comprimidos contendo o extrato seco 

padronizado da planta (BRASIL, 2016; BRASIL, 2018).  

Pallag e colaboradoras (2018) realizaram a avaliação da 

atividade antimicrobiana de E. arvense por meio do método do 

disco de difusão que demonstrou efeito antibacteriano contra 

espécies gram-positivas, como Streptococcus pneumoniae e 

Streptococcus pyogenes. Porém, não apresentou atividade 

antibacteriana contra gram-negativos e Candida albicans, que 

são microorganismos frequentes nas ITUS. As autoras 

ressaltam que estudos anteriores já relataram combate a gram-
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negativos bem como a fungos do gênero Candida 

desempenhado por extratos alcoólico e aquoso da E. arvense 

L. Esses resultados conflitantes podem ser explicados pelos 

diferentes métodos de extração usados que influenciam na 

composição química e nas atividades biológicas. 

 

Quebra-pedra 

A quebra-pedra, Phyllanthus niruri L., é uma planta 

comum de regiões tropicais, pode ser encontrada em todo o 

território brasileiro por sua facilidade de se desenvolver em 

qualquer solo. A P. niruri é facilmente confundida com a P. 

tenellus Roxb, e são usadas com a mesma finalidade na 

medicina popular. No Formulário de Fitoterápicos é indicada 

oficialmente como litolítico nos casos de litíase urinária (pedras 

nos rins) e como diurético, sendo indicado seu uso interno (oral) 

na forma de infusão ou tintura (BRASIL, 2011; 2018). Essa 

confusão entre as espécies de Phyllanthus também é citada no 

estudo realizado por  Gbadamosi (2015), o  trabalho destaca 

que é comum  confundir as espécies P. niruri e P. amarus, no 

entanto elas diferem nos seus constituintes fitoquímicos, sendo 

que a P. niruri contém maior quantidade de alcalóides, 

saponinas, taninas, glicosídeos e fenóis, que são responsáveis 

pelo uso farmacológico da planta. Ainda assim, o estudo in vitro 

não demonstrou diferenças significativas entre o potencial das 

duas espécies. Os extratos de etanol de raízes e partes aéreas 

das duas espécies foram ativas contra cepas de E.coli, 

indicando, assim, seu potencial no tratamento de ITUs, esse 

estudo alerta para o grande potencial antimicrobiano do gênero 

Phyllanthus. 
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Nos estudos in vitro de Domingues e colaboradores 

(2015), a E. coli foi inibida pela ação do extrato hidroalcoólico a 

40%, e o P. vulgaris no extrato hidroalcoólico a 40% e no extrato 

alcoólico de 72 horas. O S. aureus foi inibido pelos extratos 

hidroalcoólico e alcoólico nos tempos de repouso de 48 e 72 

horas e o S. saprophyticus foi inibido pelo extrato alcoólico em 

repouso de 48 e 72 horas, já a C. albicans mostrou-se sensível 

ao extrato alcoólico de repouso de 72 horas. Os cocos gram-

positivos se mostraram mais suscetíveis aos extratos utilizados, 

enquanto os bacilos gram-negativos e leveduras demonstraram 

sensibilidade menor, o que pode ser explicado pela menor 

complexibilidade da parede dos microorganismos gram-

positivos, resultados semelhantes foram relatados por 

Nathanael e colaboradores (2016). Para as infusões, todos os 

microorganismos proliferaram-se sem sofrer inibição, já os 

extratos hidroalcoólicos apresentaram inibição menor do que os 

extratos alcoólicos. Essa constatação pode ser explicada pelo 

fato dos flavonóides, que são substâncias fitoquímicas 

envolvidas no efeito antimicrobiano, não serem solúveis em 

água, portanto não são extraídos de forma efetiva nos infusos. 

Os resultados observados mostram que dentre as 

diferentes opções de ervas medicinais, umas podem ter 

atividade mais eficaz contra determinados grupos de bactérias, 

assim como diferentes partes da planta utilizadas serão mais 

ativas contra certos microorganismos, o que pode ser 

observado nos estudos de Kaur, Kaur e Sirhindi (2017) que 

pontuam que extratos das folhas de P. niruri inibiram a bactéria 

Micromonospora purpurea, enquanto extratos das sementes e 

folhas inibiram o crescimento de Acinetobacter calcoaceticus. 



UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS PRESENTES NO FORMULÁRIO 
DE FITOTERÁPICOS E MEMENTO FITOTERÁPICO DA FARMACOPEIA 
BRASILEIRA EM INFECÇÕES URINÁRIAS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

92 
 

Outro achado interessante elencado pelos autores, foi a eficácia 

na inibição de S. aureus resistentes à meticilina e Enterococos 

resistentes à vancomicina pelo extrato etanólico de P. niruri. Por 

fim, os autores destacaram a eficácia contra uropatógenos 

como E. coli, S. aureus e Salmonella typhi, que como já visto 

anteriormente, são prevalentes nas infecções urinárias. 

 

Romã 

A romã, Punica granatum L., é uma planta medicinal 

altamente conhecida e utilizada para diferentes agravos à 

saúde. É usada tradicionalmente no combate a infecções, 

úlceras, diarreia, doenças cardiovasculares, obesidade e artrite 

(JACOB et al., 2019). No Formulário de Fitoterápicos é indicada 

oficialmente como auxiliar no tratamento sintomático de 

afecções inflamatórias e como antisséptico da cavidade oral, 

sendo recomendado o seu uso externo na forma de infusão ou 

tintura (BRASIL, 2011; 2018). 

Jacob e colaboradores (2019) destacaram que os 

extratos alcoólicos dos frutos de P. granatum mostraram 

intensa atividade antimicrobiana contra S. aureus, E. coli e 

Shigella dysenteriae. Além disso, a punicalagina, tanino 

hidrolisável em maior abundância, apresenta grande atividade 

contra a Candida albicans. A casca do fruto também tem 

atividade fungicida atuando contra o crescimento de Penicillium 

citirnum, P. patulum, P. ruqufortii e Aspergillus achraceous. 

Ademais, o extrato metanólico se mostrou ativo contra espécies 

resistentes a diversos antibióticos colhidas em amostras de 

urina.   
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Por outro lado, Endo e colaboradores (2018) obtiveram 

resultados diferentes, o extrato etanólico da romã se mostrou 

moderadamente ativo contra o crescimento de S. aureus 

resistentes à meticilina (MRSA). No entanto, os autores 

sugerem que o uso sinérgico com antibióticos pode trazer 

vantagens para tratamento de infecções, incluindo maior 

espectro de eficácia, maior segurança e tolerabilidade e 

toxicidade reduzida. Os autores também destacam que o efeito 

do extrato etanólico da romã, juntamente à penicilina, 

demonstrou efeito sinérgico contra 53.8% das cepas de MRSA. 

Os resultados de Zam e Khaddour (2017) também foram 

promissores, a punicalagina e o ácido gálico, fitoquímicos 

encontrados nos extratos da romã, mostraram-se efetivos no 

combate a Staphylococcus aureus, Corynebacterium, 

Streptococcus, Bacillus subtilis, Shigella, Salmonella, 

Escherichia e Vibriões resistentes à meticilina. Foi observada, 

também, uma diminuição de 80% da adesão bacteriana de E. 

coli a células epiteliais, bem como de sua motilidade.  

Por fim, a atividade antifúngica do extrato 

hidrometanólico da casca do fruto de P. granatum foi descrita 

por Rafieian-Kopaei e colaboradores (2016) no tratamento de 

ratos diabéticos com infecção por Candida albicans, que 

revelou resultados semelhantes ao itraconazol, reduzindo o 

número de colônias no mesmo dia da aplicação. 

Como observado, muitos estudos demonstraram a 

suscetibilidade dos uropatógenos mais comuns aos diferentes 

extratos das plantas mencionadas. Destaca-se como vantagem 

oferecida pelo uso dessas espécies medicinais no combate a 

infecções de modo geral o fato dos microorganismos ainda não 
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terem desenvolvido mecanismos de resistência, oferecendo 

uma alternativa ou terapia complementar aos antibióticos 

convencionais. Essa suscetibilidade bacteriana aos extratos 

das ervas pode ocorrer devido aos diversos constituintes 

fitoquímicos presentes em uma única espécie de planta 

medicinal, assim, atuam com efeitos sinérgicos sobre bactérias, 

fungos ou protozoários (SHAHEEN et al., 2018). Além disso, a 

fitoterapia pode funcionar como aliada ao tratamento 

convencional com antibióticos, aumentando seu espectro de 

ação ou melhorando a sua tolerabilidade ao possibilitar a 

redução da dose efetiva recomendada desses fármacos que 

geralmente possuem muitos efeitos indesejados.  

Destaca-se que apesar das espécies medicinais 

selecionadas no presente estudo estarem incluídas nos 

formulários oficiais, os estudos referentes às suas propriedades 

farmacológicas e eficácia terapêutica ainda são escassos, visto 

que os estudos selecionados nos últimos cinco anos, recorte 

temporal da presente pesquisa, são em sua totalidade estudos 

experimentais pré-clínicos ou revisões de literatura. Contudo, 

além da necessidade de mais estudos experimentais in vitro e 

in vivo com maior controle de qualidade dos extratos 

analisados, ressalta-se, principalmente, a carência de estudos 

clínicos controlados que visem confirmar a eficácia terapêutica 

antimicrobiana das espécies medicinais mencionadas 

isoladamente ou em associação com fármacos antimicrobianos 

convencionais.  
 

  



UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS PRESENTES NO FORMULÁRIO 
DE FITOTERÁPICOS E MEMENTO FITOTERÁPICO DA FARMACOPEIA 
BRASILEIRA EM INFECÇÕES URINÁRIAS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

95 
 

CONCLUSÕES  

 

Os uropatógenos se mostraram sensíveis aos extratos 

das plantas medicinais na maioria dos estudos analisados neste 

trabalho. O sucesso nas análises in vitro deve servir como 

estímulo para avanço com mais estudos clínicos, de forma que 

haja uma padronização dos métodos de extração utilizados, 

posologia, via de administração do fitoterápico (se deve ser 

consumido por via oral ou uso externo), contraindicações e 

perfil de efeitos colaterais. Contudo, ressalta-se que fatores 

como o uso tradicional de plantas medicinais pela população 

brasileira para tratamento e prevenção de doenças, o 

reconhecimento da fitoterapia como método terapêutico pelo 

Ministério da Saúde e o sucesso na inibição dos uropatógenos 

em estudos pré-clínicos, destacam a importância das plantas 

medicinais no tratamento de infecções urinárias. 
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RESUMO: A síndrome de Diógenes é um transtorno de acumulação 
caracterizado pela ausência de asseio com o lar, auto-negligência, 
isolamento social e acúmulo compulsivo de materiais; sendo necessária 
uma abordagem integral e domiciliar dos profissionais da atenção básica no 
seu enfrentamento. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 
experiência das visitas domiciliares realizadas a uma idosa portadora dessa 
síndrome por acadêmicos de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da 
Paraíba em uma Unidade de Saúde da Família em 2019. Assim, o 
desenvolvimento dessa doença afeta a saúde da paciente e  também traz 
riscos à comunidade, pois a ausência de hábitos higiênicos facilita a 
proliferação de animais, que podem atuar como vetores de doenças. Para 
avaliar o risco individual, familiar e social, a Escala de Risco Familiar de 
Coelho-Savassi é um recurso eficaz, pois orienta a frequência e necessidade 
de cuidado. Considerando as demais situações de vulnerabilidade, a família 
acompanhada apresentou risco médio e se enquadra na modalidade AD1 
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da Atenção Domiciliar. Portanto, a atuação da Atenção Básica pela 
realização das visitas domiciliares tem resolutividade no enfrentamento da 
síndrome, visto que por meio da criação de vínculo com a paciente, é 
possível identificar não somente os aspectos biológicos, mas também 
sociais, psicológicos e ambientais relacionados à síndrome, assegurando a 
integralidade do cuidado. 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Medicina de Família e 
Comunidade. Visita Domiciliar. Transtorno de Acumulação. 

INTRODUÇÃO 

As ações na Atenção Básica devem ser desempenhadas 

por equipes multiprofissionais através de práticas de cuidado 

longitudinal, humanizado e integral. A partir de 1994, a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem sido utilizada na 

reorganização do SUS visando a implementação dos seus 

princípios e diretrizes para melhoria dos serviços prestados à 

população brasileira (BARBOSA et al, 2016 apud TAVARES et 

al, 2020). 

 No âmbito da medicina de família e comunidade, as Visitas 

Domiciliares (VD) às famílias se caracterizam como ferramentas de 

análise dos fatores condicionantes e determinantes da saúde 

relacionados a cada grupo familiar, com finalidade educativa-

assistencial e atenção individualizada. Sendo assim, a VD regular 

associada ao cuidado humanizado constitui a forma de cuidado mais 

importante no entendimento do processo saúde-doença relacionado 

a dinâmica dos contextos em que os pacientes se inserem (BORGES 

et al, 2017). 

 As  VD têm a finalidade de entender o processo de 

adoecimento relacionando-o aos diversos contextos em que o 

paciente está inserido e aos seus aspectos biológico, social e 

psicológico e espiritual, além de construir uma relação de confiança 



CUIDADO INTEGRAL DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NO 
ENFRENTAMENTO À SINDROME DE DIOGENES 

 

101 
 

entre os profissionais de saúde e o usuário índice para, assim, 

embasar o estabelecimento de um plano de cuidados integral e 

multiprofissional efetivo (NUNES et al, 2018).  

Dentro da diversidade desses contextos e cenários de 

vulnerabilidade, os transtornos cumulativos, como a Síndrome de 

Diógenes são comumente encontratos, e desafiam os profissionais 

de saúde, no que se refere ao seu enfrentamento.  Essa síndrome é 

caracterizada pela negligência higiênica pessoal e do lar, pelo 

comportamento paranóico com manifestação de isolamento ou 

retração social e acúmulo excessivo de objetos com pouca ou 

nenhuma utilidade sem finalidade racional, por isso, ela pode ainda 

ser definida dificuldade persistente no descarte de itens. Sua 

prevalência encontra-se na faixa etária dos idosos, pessoas com 60 

anos ou mais, com distribuição igual entre os sexos feminino e 

masculino, e possui relação com fatores socioeconômicos do usário 

(TROVATO et al., 2019).  

Ainda diante do cenário que envolve a Síndrome de Diógenes, 

algumas pesquisas científicas evidenciam que os sintomas de 

acumulação tendem a aumentar com a idade e a se associarem a 

outros quadros clínicos psicológicos como a depressão, os transtorno 

de ansiedade e de personalidade, o uso de substâncias nocivas e o 

estresse pós-traumático. Ademais, é válido ressaltar que a baixa 

adesão dos pacientes aos planos de cuidados estabelecidos por 

profissionais capacitados na área é um fator que torna difícil o 

tratamento dessa afecção, esse que é instituído com reabilitalção 

cognitiva, intervenções familiares, terapia cognitivo-comportamental 

e farmacoterapia (MELLO et al, 2017).  

Dessa maneira, a utilização de recursos da Atenção Básica 

como: a aplicação de escala de avaliação de risco e avaliação dos 

critérios de atenção domiciliar criam a oportunidade para o 

desenvolvimento de um cuidado terapêutico e singular  aos usuários 
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do território. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo: descrever 

a experiência da utilização dos instrumentos da medicina de família e 

comunidade para o enfrentamento à Síndrome de Diógenes em um 

contexto familiar. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 Este trabalho configura-se como um estudo descritivo do tipo 

relato de experiência das visitas domiciliares realizadas por 

acadêmicos de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da 

Paraíba em uma Unidade de Saúde da Família do município de João 

Pessoa, no período letivo de 2019.1, entre fevereiro e maio, que 

corresponde ao desenvolvimento das aulas práticas do módulo de 

Atenção à Saúde II, baseadas no eixo: ensino, serviço e comunidade.

       A equipe Saúde da 

Família da USF referida assiste cinco microáreas que são 100% SUS 

dependente, sendo três delas descobertas.    

    Durantes as aulas práticas foram feitas quatro 

visitas domiciliares, realizadas por duplas de estudantes, a famílias 

pertencentes ao território adscrito da UBS e pré-selecionadas pela 

sua equipe de saúde e conjunto com a docente responsável pelo 

módulo.        A escolha 

das famílias foi baseada na possibilidade dos alunos desenvolverem 

os objetivos de aprendizagem do módulo no que se refere aos 

conhecimentos sobre o cuidado domiciliar e utilização de 

instrumentos de abordagem familiar no âmbito Atenção Básica como 

o projeto terapêutico singular, classificação da família, aplicação da 

escala de Coelho e Savassi, e avaliação das modalidades de atenção 

domiciliar;  além do aperfeiçoamento de habilidades como: vínculo de 

confiança entre os profissionais e os pacientes, comunicação em 

saúde; bem como o desenvolvimento de atitudes éticas e de trabalho 

em equipe.        As 

vivências foram descritas de forma detalhada em diários de campo, 
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que reuniu registros de observações dos estudantes, além de 

apronfundamentos teóricos e reflexões críticas baseadas na 

literatuda ministrada em sala de aula. No final do semestre, os alunos 

apresentaram, aos profissionais da USF, os instrumentos aplicados à 

família acompanhada, os quais também serviram de base para a 

produção deste relato.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A experiência acadêmica no âmbito da Atenção Básica, 

em território área da Estratégia de Saúde da Família 

oportunizou a aplicação dos conhecimentos estudados em sala 

de aula, adaptando para o contexto no qual a família 

acompanhada está inserida, desenvolvendo as habilidades e 

atitudes importantes para formação de médicos com práticas 

humanizadas.      

 Aprovada pela portaria nº 2436, de 21 de setembro de 

2017, a Política Nacional de Atenção Básica é considerada a 

preferencial porta de entrada do SUS, sendo ofertada de forma 

integral e gratuita para todas as pessoas, independente de 

classe social, etnia, gênero, crença, idade, grau de 

escolaridade, deficiência física, intelectual ou funcional, 

orientação sexual, nacionalidade e estado de saúde, seguindo 

seus princípios e diretrizes. Sua estratégia prioritária para 

cumprir esses objetivos é a Estratégia Saúde da Família, na 

qual através de uma equipe de Saúde da Família, pode 

desenvolver métodos que colaborem para o processo de 

cuidado da família assistida (BRASIL, 2017).   

 Destarte, durante as primeiras visitas domiciliares (VD), 

no cenário da USF, formam direcionadas a prática dos 

conteúdos vistos em sala ao permitir o conhecimento da 
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paciente índice e o estabelecimento do vínculo com o mesmo, 

facilitando, assim, uma maior compreensão das necessidade e 

da realidade que o cerceia, fornecendo informações relevantes 

para a construção de ferramentas de abordagem familiar da 

medicina de família e comunidade como genograma, ecomapa 

e Projeto Terapêutico Singular (PTS).   

 Para isso precisam ser feitas coletas de dados e 

informações relevantes sobre o modo que a família convive com 

sua família, vizinhos, espaços de lazer e cuidado. Dessa 

maneira, foi possível a aproximação dos alunos com o desafio 

no cuidado integral a família que possui portadora de um 

transtorno acumulativo, a Sindrome de Síndrome de Diógenes, 

como se manifesta, suas possíveis causas, consequências e 

seu enfrentamento, destacando a necessidade de cuidado que 

deve ser submetida de modo a oferecer apoio e evitar agravos.

 As visitas domiciliares foram feitas a uma família unitária,  

sendo um idosa de 77anos que residia sozinha, próximo a casa 

de sua única filha e seus dois netos. No entanto foi observado, 

pelos sinais de solidão e tristeza, que existia um distanciamento 

nas relações familiares, pois a mesma raramente recebia visitas 

de outros parentes e não possuía um bom vínculo com seus 

vizinhos. Além disso, a idosa possuía algumas comorbidades 

como diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) não controladas,  embora a mesma afirmava obedecer 

as orientações dos profissionais da USF.   

 Outras problemáticas também foram notadas, como 

episódios de queda, má alimentação e o acúmulo excessivo de 

lixo por todos os cômodos da casa. O armazenamento 

exagerado de em material descartável e sucatas encontradas 

da entrada da residência e na rua desperta muito a atenção dos 
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profissionais da unidade e que ajudou a caracterização da 

Síndrome de Diógenes. 

Atuação da Atenção Básica no enfrentamento da síndrome de 

Diogenes  

Mesmo com toda a complexidade que permeia o 

enfrentamento da Sindrome de Diogenes, a atenção domiciliar 

é de responsabilidade da Atenção Básica, sendo classificada 

na modalidade de atenção domiciliar (AD) tipo AD1, sob a 

responsabilidade da equipe de Faúde da Familia, Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB) em articulação 

intersetoriais e outros serviços ambulatoriais (BRASIL, 2016).

 No que se refere à Atenção Domiciliar (AD) no âmbito do 

SUS, segundo portaria nº 825/2016, existem as modalidades 

classificadas em AD1, AD2 e AD3. A primeira modalidade é 

realizada pela AB, e a segunda e terceira modalidades são de 

atuação do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). Isso torna o 

cuidado mais humano, permite a autonomia dos usuários, 

facilita desinstitucionalização e otimização dos recursos 

financeiros e estruturais da Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

(BRASIL, 2016).       

 Portanto, avaliando esses critérios de classificação, 

reforça que a condição da família do estudo se enquadra na 

modalidade AD1, visto que os objetivos das visitas são de 

oferecer ações de promoção, prevenção e educação no âmbito 

da saúde, por ser portadora de doenças crônicas, idosa 

morando sozinha e possuir transtorno acumulativos, que podem 

ser monitorizadas na visitas no mínimo uma vez por mês para 

evitar agravos.       

 Nesse contexto, a Política Nacional de Humanização 
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(PNH) dispõe do dispositivo denominado Projeto Terapêutico 

Singular (PTS) para melhorar o planejamento do cuidado da 

paciente índice. Esse corresponde a um instrumento indicado 

para pessoas e/ou coletivos em situação de vulnerabilidade e 

risco. Desse modo, são elaborados planos de cuidado e ações 

terapêuticas individualmente, desenvolvidos por meio do 

vínculo construído entre a UBS e as famílias assistidas (DA 

SILVA, 2016). 

O Agente Comunitário de Saúde, dessa forma, é como 

um elo que liga a família necessitada com a Unidade, e por isso 

é de extrema importância, pois permite ver a família com riscos, 

fragilidades, potencialidades e possibilidades (GUSSO; 

LOPES, 2018). Vale salientar que as visitas domiciliares não se 

restringem somente ao papel ACS, mas sim de toda Equipe de 

Saúde da Família (BRASIL, 2016), sendo preciso analisar seus 

picos hipertensivos e de glicemia e observar se a paciente faz 

segue as orientações medicamentosas e não medicamentosas.

 O nutricionista do NASF-AB pode negociar com a idosa 

uma dieta que fosse possível dentro das suas condições 

econômicas e gostos alimentares, pois suas  

 Outro profissional do Nasf-AB pode ser acionado, o 

psicólogo, de modo a fornecer apoio para o enfrentamento da 

síndrome, visto que é capaz de causar diversos riscos não só 

para ela, familiares e toda a comunidade.    

 O próprio processo de envelhecimento pode trazer 

consigo uma série de alterações, seja elas fisiológicas ou 

patológicas, que podem contribuir como fatores de risco para 

instalação de um quadro depressivo entre os idosos, tais como: 

polipatologias, números reduzido de neurônios e de hormônios 

(serotonina e norepinefrina), alteração no ciclo sono-vigília, 
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proximidade da morte e situações psicossociais (viuvez, baixa 

renda, desamparo, solidão, entre outros), sendo alguns deles 

vistos no atual relato, devendo ser devidamente acompanhados 

(SILVA et al., 2017).     

 Diante do risco e agravos dos episódios de queda, a 

equipe de Saúde da Família deve seguir diretrizes terapêuticas 

com a requisição de exames complementares, para obter uma 

melhor clareza do que se refere a fragilidade óssea, além de  

medidas educativas e orientações à idosa e família sobre a 

influencia da organização do lar para prevenir os riscos, ou até 

mesmo discutir sobre o uso de bengala e/ou muleta. 

 Considerando que o lixo acumulado na  residência 

potencializa risco para toda comunidade, a atuação dos 

profissionais se torna ainda mais complexa. Para isso é 

importante a arboragem individual de convencimento dos 

prejuízos sanitários individuais e coletivos, e fortalecimento de 

vinculo de confiança para com a idosa e família. Estimular a 

aproximação e relação de afetividade, zelo e cuidado dos 

parentes para com a idosa.     

 Desse modo, os acadêmicos do curso de Medicina 

puderam aprender como a atenção e o cuidado ao usuário são 

valiosos para que se tenha um entendimento superior no que 

se tange o processo de promoção à saúde e prevenção de 

agravos. Assim, nota-se que a aplicação das ferramentas 

descritas podem auxiliar na Atenção Básica, permitindo 

conhecer o paciente índice de forma integral e, dessa forma, 

oferecer a este um plano  de cuidados adequado e efetivo para 

ele. 
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Identificação as dimensões do risco individual, familiar e 

coletivo  

 Por meio da utilização da Escala de Risco Familiar de Coelho-

Savassi, é possível mensurar o grau de risco do usuário, família e 

comunidade. Essa avaliação facilita o processo e o acompanhamento 

indispensável de usuários, sejam eles caracterizado por uma família 

unitária ou até mesmo outros tipos de família (DOS REIS MARTINS 

et al., 2018). 

A utilização da Escala de Risco Familiar de Coelho-Savassi, 

no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF), possibilita a 

determinação do risco social e de saúde das famílias adscritas, 

promovendo uma reorganização da demanda, refletindo de maneira 

positiva no trabalho da equipe. Ademais, a mesma proporciona 

melhores intervenções sobre o território e o planejamento de ações 

precisas aos usuários, sendo assim bem utilizada como um 

instrumento de apoio a funcionalidade do serviço (FRANÇA; 

BEZERRA; CURADO, 2017).     

    Aplicando a escala na família unitária 

acompanhada, foi possível evidenciar que a mesma se enquadra em 

R2, sendo essa qualificação determinada a partir da observação dos 

seguintes fatores: baixa condição de higiene (3 pontos na escala), 

diabetes e hipertensão (2 pontos), idade superior a 70 anos (1 ponto), 

relação morador/cômodo igual a 1 (2 pontos), totalizando um score 

de 8 pontos na escala, constatando a classificação de risco médio.

     Nesse sentido, com a chegada 

da terceira idade, o organismo humano naturalmente perpassa por 

modificações fisiológicas decorrentes do próprio processo de 

envelhecimento, como a diminuição da acuidade visual, redução da 

massa mineral óssea e muscular, além de outras alterações a nível 

renal, cardíaco, neuronal, entre outros, que somado a fatores 

ambientais e genéticos poderão culminar em um estado senescente 
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ou senil do paciente idoso,  sendo este último descrito como um 

envelhecimento associado a alterações patológicas, como a diabétes 

e a hipertensão (BORGES et al., 2017).    

  Desse modo, as alterações naturais do 

envelhecimento, especialmente quando associada a modificações 

não fisiológicas, pode corroborar para precipitação de episódios de 

quedas em idosos, principalmente observada em ambiente domiciliar, 

tendo em vista que isso possui uma relação direta com o nível de 

fragilidade desses indivíduos que tende a crescer ao passar dos 

anos.  Nesse contexto, em um estudo realizado por Leitão (2018), foi 

posto em evidência que os fatores mais constantementes 

relacionados às quedas foram idade superior a 80 anos, sexo 

feminino, déficit cognitivo e sintomas depressivos. Ademais, 

escorregão, tropeço, tontura, presença de desníveis e períodos 

diurnos em domicílio, estão frequentementes associados a quedas.

    Por meio da realização da VD à 

paciente em questão, foi possível tomar conhecimento de alguns dos 

episódios de quedas relatada pela mesma, tanto na rua como em 

casa. Entre esses, ela referiu ter caído em frente ao seu domicílio, o 

que resultou na necessidade de utilização de uma tipoia, embora 

necessária a utilização do objeto, não foi providenciada pela família.

         As 

quedas são os mecanismos de lesão mais frequente entre os idosos, 

trazendo consigo agravos na qualidade de vida e, por vezes, 

dificuldade na realização de atividades de vida diária (AVD), levando 

em consideração que a mesma possui a capacidade de aumentar o 

tempo de hospitalização, alargar o risco de morbimortalidade e de 

institucionalização, além de aumentar os custos em saúde e serviços 

sociais (DE BARROS et al., 2015).     

   Outra problemática também observada, foi a 

má alimentação da paciente frente a diabetes e a hipertensão 

expressa pela mesma. Nisso, foi mencionado que a usuária não tinha 
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controle sobre sua alimentação, comendo além do necessário e/ou o 

que se mostrava prejudicial para sua saúde. Também foi informado 

que ela almoçava durante a semana em um restaurante da 

comunidade e nos fins de semana se alimentava de refeições 

preparadas por sua filha, que por vezes não preparava uma 

alimentação adequada para as necessidades de sua mãe, sendo 

composta por muito sódio.  Nesse sentido, vemos que a mesma 

não consegue manter uma dieta coerente com sua saúde, 

prejudicando, assim, o controle da pressão arterial (P.A.) e da 

glicemia, justificando o que mostrava o seu prontuário: glicemia e P.A. 

sempre descompensados.      

 Diante disso, sabe-se que o quantitativo de pessoas com 

HAS, DM e obesidade está cada vez maior em todo o globo. Nesse 

viés, segundo a 9ª edição da Diabetes Atlas, o Brasil está no 5º 

colocado entre os 10 países com mais adultos entre 20-79 anos com 

diabete, resultando em 16.8 milhões de pessoas. A tendência é que 

em 2030 e 2045 hajam, respectivamente, 21.5 e 26 milhões de 

pessoas com diabetes no país. No mundo todo há aproximadamente 

463 milhões de adultos, e 27,8% dessa população é maior que 65 

anos (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2019). 

    Nessa perspectiva, uma pesquisa 

revela que maior parte da população afirmou ter o conhecimento de 

algum alimento ou modo de preparação prejudiciais ou não ao 

diabetes, principalmente por meio de programas de televisão e 

conversas informais com desconhecidos. Nesse contexto, evidenciou 

ainda que só 42,8% dos diabéticos entrevistados realizaram 

acompanhamento nutricional. No entanto, apesar de aparentar ser 

uma porcentagem relativamente grande, é, na verdade, insatisfatória, 

pois a doença carece de uma alimentação saudável e equilibrada 

para ser mantida sobre controle, com a finalidade de evitar ou retardar 

suas complicações, como as que foram citadas acima (BARBOSA et 

al., 2015).    
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Ainda, outra adversidade também relatada foi o acúmulo 

excessivo de lixo por parte da usuária, caracterizando a Síndrome de 

Diógenes. Essa síndrome, por sua vez, foi primariamente descrita em 

1975, sendo caracterizada por um descuido pessoal e habitacional de 

higiene, além de apresentar traços de isolamento social e de 

colecionismo (grande acúmulo de objetos, sem um propósito 

aparente) (TROVATO et al., 2019).  A coleção exacerbada de 

objetos inutilizáveis é descrita por meio de estudos como uma 

maneira de preencher um vazio existencial já existente, que por vezes 

é passado despercebido pelo próprio indivíduo ou familiar. Tal fato 

deve ser percebido atentamente pelos mesmos, inclusive pela equipe 

da UBS adscrita, tendo um cuidado especial direcionado aos 

pacientes idosos, sendo estes propensos a sofrerem uma fragilização 

psíquica, deixando-os vulneráveis a depressão e a apresentarem a 

síndrome relatada (COTRIN et al., 2015; LIMA et al., 2016). 

    Além disso, momentos com a 

comunidade de conversa e informação sobre reciclagem de material 

e impactos de acúmulo de lixo como fator de adoecimento; além de 

ações intersetoriais com o Serviço de Coleta Seletiva e a Vigilância 

Sanitária do município podem ser alternativas interessantes. Sabe-se 

que o lixo que é produzido deve ser devidamente descartado, tendo 

em vista que se permanecer dentro do meio de convivência do 

indivíduo pode interferir na saúde e bem-estar das pessoas. No caso 

da usuária, como expressão da Síndrome de Diógenes, a idosa 

manifestou o hábito de recocler materiais que encontrava na rua, que 

seriam descartados, para ser reutilizável ou para vender como 

reciclagem para complementar sua renda, mas acabava se tornando 

apenas mais um foco de lixo acumulado.    

 Esses resíduos podem agir diretamente no favorecimento de 

fatores ecológicos para a transmissão de doenças infecciosas. Nesse 

âmbito, a exemplo da disseminação da leptospirose na França está 

associada ao lixo que era deixado nas ruas durante as greves dos 
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trabalhadores da coleta de lixo em um período chuvoso, o que 

corroborou para o aumento da população de ratos naquela região, e 

consequentemente, aumento de infecções da doença nos indivíduos 

que residiam nas proximidades (CARVALHO, 2016). Até 

mesmo a dengue, assim como outras arboviroses, podem ser uma 

complicação desse acúmulo de lixo, pois em períodos de chuva, 

alguns materiais podem armazenar a água pluvial exposta a céu 

aberto, como pneus, panelas, potes e copos, e servir de meio de 

deposição de ovos para o mosquito Aedes aegypti, e assim se tornar 

um novo foco de arboviroses pela vizinhança, sendo o lixo um 

propulsor (SILVA, 2020).   

Dessa forma, é possível entender como o lixo pode facilitar a 

transmissão de doenças e contaminação de pessoas que convivem 

próximo a acumuladores de lixo, como a paciente índice. De fato, os 

vizinhos encontram-se numa posição vulnerável frente a doenças 

infecto-parasitárias, ou seja, encontram-se incapazes de se prevenir 

de danos à sua saúde ligadas a essa condição (CAMARGO et al., 

2017).  Portanto, com o objetivo de mudar os hábitos da 

paciente índice que são prejudiciais a sua saúde, os cinco princípios 

de Paulo Freire podem ser sabiamente aplicados. São eles: saber 

ouvir, pois ninguém está só no mundo, devendo-se falar “com” o 

paciente e não “ao” paciente; desmontar a visão mágica, garantindo 

sua participação ativa; aprender/estar com o outro, pois cada pessoa 

possui conhecimentos e saberes diferentes; assumir a ingenuidade 

dos educandos pela alienação de si mesmo ao outro; e viver 

pacientemente impaciente para exercer seus direitos e deveres 

(CHIARELLA et al., 2015). Assim, a Educação Popular em Saúde é 

potencializada, permitindo a participação popular, compartilhamento 

de conhecimentos, troca de experiências e criação de vínculos entre 

os participantes (MAEYAMA et al., 2020). 
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CONCLUSÕES  

As vivências no território de uma Unidade de saúde da Família 

cria uma articulação de ensino e serviço, que pode beneficiar a 

família, que é acompanhada nas visitas através da escuta ativa, e 

também coopera para a obtenção de conhecimento e experiências 

para o estudante de medicina, com o papel fundamental de mostrar 

a importância o cuidado singular e como este pode transformar o 

cenário de determinada situação.     

  Foi possível reconhecer a atenção domiciliar AD1, no 

âmbito Atenção Básica, sendo a visita domiciliar como uma das mais 

importantes ferramentas de abordagem a família, cujo objetivos são 

de prevenção, controle de agravos da doença, promoção da saúde, 

podendo ser usada para conhecer a condições de vida, de saúde e 

de habitação das famílias, bem como proporcionar a interação e o 

diálogo com as mesmas. Além disso, o relato também evidenciou 

a importância da atuação da Atenção Básica no enfrentamento dessa 

síndrome. Sendo assim, por meio da realização das VDs, os 

profissionais puderam não somente identificar os fatores de risco e 

as complicações relacionadas à síndrome, como a idade e a solidão, 

mas também criar condutas terapêuticas específicas para aquela 

paciente, facilitando portanto a adesão ao plano de cuidado.  

       Por conseguinte, 

foram compreendidos os principais aspectos ambientais e do âmbito 

da saúde relacionados à Síndrome de Diógenes. Assim, como essa 

patologia é caracterizada pela displicência do cuidado com o lar e 

acúmulo de objetos, fatores que deixam o ambiente mais suscetível 

ao desenvolvimento de vetores, como ratos e mosquitos, o que leva 

ao adoecimento não somente da portadora, mas também dos outros 

moradores da região.      Por fim, a 

aplicação da escala de Coelho e Savassi para avaliar risco individual, 

familiar e coletivo. A partir disso, identificar frequência, e necessidade 
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das visitas domiciliares pelos diversos profissionais da equipe da 

saúde da família,  promovendo um melhor acompanhamento da 

paciente índice, pois fortalece a criação de vínculo entre o usuário e 

o profissional, permitindo não somente a identificação de fatores 

biológicos relacionados a doença, mas também sociais e 

psicológicos, assegurando portanto a integralidade e continuidade do 

cuidado. 
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RESUMO: Um dos desafios enfrentados pelas mulheres 
lésbicas na atualidade consiste no acesso à saúde de 
qualidade, fazendo-se presente no cenário brasileiro e nos 
sistemas de saúde internacionais. A Política Nacional de Saúde 
Integral da População LGBT (PNSILGBT) representa uma 
importante tentativa de superar esses entraves no Sistema 
Único de Saúde (SUS), buscando alcançar um sistema 
inclusivo. Objetivou-se analisar os principais entraves que 
dificultam a busca da população lésbica por cuidados em 
saúde. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, com 
busca de artigos nas bases LILACS e MEDLINE. A pesquisa 
resultou na inclusão de 25 artigos analisados nas três 
categorias: a vivência das mulheres lésbicas com o cuidado à 
saúde, o despreparo dos profissionais em conhecer suas 
demandas e um cuidado pautado em concepções 
heteronormativas. Por meio da revisão, conclui-se que muitas 
conquistas da PNSILGBT não foram aplicadas de maneira 
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eficiente, figurando apenas no âmbito teórico. Ademais, 
evidenciou-se que a ausência de debates acerca dessa 
temática ao longo da graduação é um importante fator limitante. 
Por fim, a sensibilização dos estudantes da área da saúde e 
profissionais atuantes na Atenção Primária à Saúde (APS) 
contribuirá para a compreensão das demandas particulares das 
mulheres lésbicas, propiciando um cenário inclusivo e 
acolhedor para essa população na busca de cuidados no SUS.  
Palavras-chave: Homossexualidade feminina. Minorias 

sexuais e de gênero. Atenção primária à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a população lésbica, gay, bissexual, 

travesti e transexual (LGBT) apresenta-se como temática 

central em diversos debates políticos, sociais e na saúde no 

Brasil e no mundo. Tais discussões muitas vezes são 

direcionadas para avaliar os processos discriminatórios e 

excludentes que ascendem diante de uma sociedade 

historicamente heteronormativa (PAULINO et al., 2019). 

Nessa perspectiva, os processos discriminatórios 

abrangem também o campo da saúde, tornando questionável o 

cumprimento do direito à saúde a todos os brasileiros, 

assegurado pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

Assim, em 2011, foi instituída a Política Nacional de Saúde 

Integral da População LGBT (BRASIL, 2013), na tentativa de 

avançar no que tange ao acesso à saúde pela população que 

não corresponde ao padrão heteronormativo (GUIMARÃES et 

al., 2020). 

Tal política representa um marco histórico no 

reconhecimento das demandas dessa população em condições 
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de vulnerabilidade, sendo um norteador e legitimador das suas 

necessidades e especificidades, além de mitigar a 

discriminação e o preconceito institucional (BRASIL, 2013). No 

entanto, apesar do avanço representado pela política, estudos 

indicam que as suas especificações e orientações não são 

seguidas de maneira adequada e muitas vezes são 

desconhecidas pelos profissionais da APS (GUIMARÃES et al., 

2020). Logo, a grande conquista da PNSILGBT acaba figurando 

apenas no âmbito teórico enquanto esse grupo continua 

vulnerável socialmente no país (GUIMARÃES et al., 2017). 

Nesse contexto, uma das populações atendidas pela 

PNSILGBT é composta por mulheres lésbicas. Para esse 

grupo, as discussões sobre as demandas particulares no que 

tange a homossexualidade feminina ascendem, sobretudo com 

o movimento feminista. Tal ganho de espaço corrobora com o 

aumento da visibilidade das necessidades dessas pessoas, 

como ocorre com as reivindicações dos homens gays desde o 

fim da década de 70 (BRASIL, 2013).   

Na esfera da saúde, esse avanço se reflete na inclusão 

de demandas das mulheres lésbicas nos princípios e diretrizes 

da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

publicada desde 2004, além da posterior PNSILGBT (BRASIL, 

2004). Contudo, de maneira semelhante ao que ocorre com 

toda a população LGBT, a aplicação dessas conquistas no SUS 

precisam ser avaliadas, visando a busca de melhorias para 

atender às necessidades desse grupo. 

As mulheres lésbicas encontram-se em situação de 

vulnerabilidade social, não só no campo da saúde sexual, pela 

falta de conhecimento dos profissionais, mas também pelo uso 

mais frequente de álcool e outras drogas, expondo-se a outros 
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problemas de saúde, talvez por uma tentativa de fuga à 

realidade, decorrente de discriminações pela orientação sexual 

citada (MEADS et al., 2019). Ademais, outro fator preocupante 

é a menor busca por assistência à saúde pelas mulheres 

lésbicas em comparação com mulheres heterossexuais, muitas 

vezes motivadas por experiências negativas com o sistema de 

saúde (LAMPALZER et al., 2019). Essas experiências estão 

ligadas à discriminação advinda do profissional de saúde que 

deveria prover os cuidados na APS, levando essas mulheres, 

em muitos casos, a preferirem ocultar sua orientação sexual 

durante o atendimento (GRIFFIN et al., 2020). Diante disso, é 

possível compreender a necessidade de ações nos serviços de 

saúde com o intuito de facilitar o acesso das mulheres lésbicas, 

resgatando os princípios de universalidade, equidade e 

integralidade que alicerçam o SUS (GUIMARÃES et al., 2017). 

Com isso, este estudo busca investigar e identificar os 

fatores limitantes no contexto do acesso à APS pela população 

lésbica, por meio da compreensão das problemáticas 

enfrentadas por profissionais da saúde e usuárias no território 

nacional, além da análise dessa realidade no cenário 

internacional por meio da literatura disponível.  

 

     MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, 

sintetizando o conhecimento de vários estudos buscando 

responder à seguinte pergunta norteadora: "Quais os entraves 

da população lésbica na busca do cuidado nos serviços de 

saúde da APS?"  
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Para tanto, durante o período de setembro a outubro de 

2020, foram realizados levantamentos na literatura, utilizando 

as bases de dados: LILACS (Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) e MEDLINE (Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online). Os seguintes descritores foram 

utilizados de forma cruzada com suas equivalências na língua 

inglesa: ("Minorias sexuais e de gênero") AND ("Assistência 

integral à saúde"); ("Minorias sexuais e de gênero") AND 

(“Atenção primária à saúde”); (“Gênero e saúde”) AND 

(“Assistência integral à saúde”); (“Minorias sexuais e de 

gênero”) AND (“Gênero e saúde”); (“Minorias sexuais e de 

gênero”) AND (“Sistema único de saúde”).  

Nesta busca, foram encontrados 184 artigos. Os critérios 

de exclusão consistiram em artigos com mais de 5 anos de 

publicação, que não estivessem nas línguas inglesa ou 

portuguesa, não indexados, acesso completo indisponível, 

arquivos de vídeo ou som, editoriais, artigos de opinião e relatos 

de experiência. Não houve restrições quanto ao país.  

A seguir, procedeu-se à exclusão das publicações que 

não estavam nos idiomas especificados, no formato de artigo 

científico, ou não concernentes aos demais parâmetros. Após a 

leitura dos títulos, foram excluídos aqueles artigos que não se 

encaixam no escopo do estudo. Dessa forma, 33 artigos foram 

selecionados para a leitura integral, desses 8 foram excluídos 

por estarem fora do escopo do estudo. Finalmente, obteve-se 

25 artigos para análise (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma de seleção de artigos sobre entraves do 

cuidado em saúde da população lésbica, nos serviços de 

saúde. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Dos artigos selecionados foram categorizadas as 

seguintes informações: autores/ano; título; base de dados; 

principais achados; local do estudo. Para a organização e a 

análise das informações que tratavam sobre dificuldades da 

população lésbica no cuidado de sua saúde na APS nos artigos 

incluídos na revisão integrativa, os achados foram dispostos em 

categorias temáticas, tendo como referência metodológica a 

análise temática de conteúdo (BARDIN, 2006). Assim, foram 

construídas as seguintes categorias: Despreparo Profissional; 

Cuidado Heteronormativo; Vivências e caminhos do cuidado à 

saúde das mulheres lésbicas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo, foram analisados artigos publicados nos 

últimos cinco anos, sendo o trabalho mais antigo de 2016 e a 

grande maioria das outras fontes de 2018, ou ainda mais 

recente. Dentre os artigos, 13 são realizados no Brasil, sendo 

predominantemente da região Sudeste e Nordeste, além de 

seis estudos realizados nos Estados Unidos da América (EUA), 

dois na Alemanha, dois no Reino Unido, além de outros dois da 

Austrália e na Turquia (Tabela 1). 

Tabela 1. Caracterização dos artigos a partir dos autores, ano 

de publicação, título, base de dados, local do estudo e principais 

achados sobre entraves da população lésbica no cuidado nos 

serviços de saúde. 

N° 
Autor
es/ 
Ano 

Título 
Base de 
dados 

Local 
do 
Estudo 

Principais achados 

1 

FERR
EIRA. 
B. D. 
O. et 
al. 
(2018) 

Diversidade de 
Gênero e 
Acesso ao 
Sistema Único 
de Saúde 

Lilacs 

Teresin
a, 
Piauí, 
Brasil 

Há a necessidade de 
promover a inclusão da 
população LGBT 
nos diversos equipamentos 
sociais das redes de 
atenção à saúde, promulgar 
o respeito e facilitar práticas 
de equidade. 
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2 

SHIP
HERD
. J. C. 
et al. 
(2018) 

Experiences in 
the Veterans 
Health 
Administration 
and Impact on 
Healthcare 
Utilization:Com
parisons 
Between LGBT 
and on-LGBT 
Women 
Veterans 

Medline EUA 

Mulheres LGBT não se 
sentem acolhidas pelo 
sistema de saúde para 
veteranos e sentem a 
necessidade de um cuidado 
que atenda a suas 
demandas. 

3 

GUIM
ARÃE
S. R. 
D. C. 
P. et 
al. 
(2017) 

Assistência à 
saúde da 
população 
LGBT em uma 
capital 
brasileira: o que 
dizem 
osAgentes 
Comunitários 
de Saúde? 

Lilacs 

Brasília
, 
Distrito 
Federal
, Brasil 

É necessário investir em 
metodologias ativas que 
permitam o ACS trabalhar 
seus valores e crenças, 
reconhecendo os 
preconceitos por trás deles. 

4 

GUIM
ARÃE
S. N. 
P. et 
al. 
(2020) 

Avaliação da 
implementação 
da Política 
Nacional de 
Saúde Integral 
à população 
LGBT em um 
município da 
região Sudeste 
do Brasil 

Lilacs 

São 
Mateus
, 
Espírito 
Santo, 
Brasil 

A falta de conhecimento 
sobre o público LGBT pelos 
profissionais de saúde 
resulta na restrição do 
acesso da população 
LGBT aos serviços de 
saúde, o que afeta 
diretamente na realização 
da Política Nacional de 
Atenção Integral 
à População LGBT. 
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5 

ARAU
JO. L. 
M. et 
al. 
(2019) 

O cuidado às 
mulheres 
lésbicas no 
campo da 
saúde sexual e 
reprodutiva 

Lilacs 
Rio de 
Janeiro
, Brasil 

O cuidado às lésbicas é 
permeado por rotinas 
heteronormativas e a 
omissão de enfermeiras 
e médicos frente às 
demandas de saúde de 
lésbicas. Isso opera como 
uma violência simbólica, 
sendo condicionante do 
menor acesso 
à saúde. 

6 

LORI
A. G. 
B. et 
al. 
(2019) 

Saúde da 
população 
LGBT+ no 
contexto da 
atenção 
primária em 
saúde: 
relato de oficina 
realizada no 
internato 
integrado de 
Medicina de 
Família e 
Comunidade/Sa
úde Mental em 
uma 
universidade 
pública 

Lilacs 
Rio de 
Janeiro
, Brasil 

Os internos avaliaram a 
atividade positivamente, 
considerando a construtiva 
em metodologia e conteúdo. 
Dessa forma, foi 
evidenciado o impacto 
positivo do ensino sobre a 
demanda da população 
LGBT no curso de medicina. 

7 

FERR
EIRA. 
M. A. 
(2019) 

Saúde da 
população 
LGBTI+ na 
Atenção 
Primária à 
Saúde e a 
inserção da 
Enfermagem 

Lilacs 
Rio de 
Janeiro
, Brasil 

Também cabe a 
Enfermagem prestar 
assistência integral com 
vistas à minimização das 
desigualdades sofridas pela 
população LGBTI+. 

8 

FLOY
D. S. 
R. et 
al 
(2016) 

Preventive and 
Primary Care of 
LGBT Patients 

Medline 

Tennes
see, 
Estado
s 
Unidos 

Os cuidados dados à 
população LGBT abrangem 
diversos pontos em comum 
com a população 
heterossexual, como 
também diversas 
demandas particulares 
desse grupo. Além disso, 
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fatores psicossociais, 
culturais e financeiros 
possuem um maior impacto 
na população LGBT. 

9 

HIRS
CH. 
O. et 
al 
(2016) 

Lesbian 
womens’ 
access to 
healthcare, 
experiences 
with and 
expectations 
towards GPs in 
German primary 
care 

Medline 

Marbur
g, 
Aleman
ha 

Os médicos generalistas 
devem atentar-se a criar 
uma atmosfera aberta, sem 
julgamentos e preconceitos, 
com conhecimento 
suficiente para realizar o 
tratamento adequado dessa 
população. Esses 
conhecimentos e 
habilidades devem ser 
incorporados à educação 
superior e posterior à 
formação. 

10 

KAUT
H. M. 
R. et 
al. 
(2017) 

Health 
Differences 
Among Lesbian, 
Gay, and 
Transgender 
Veterans by 
Rural/Small 
Town  and 
Suburban/Urba
n Setting 

Medline 
Texas, 
EUA 

O grupo LGBT não 
apresenta diferenças 
significativas devido  a 
localização geográfica, 
exceto homens gays de 
subúrbios/urbanos; 
Veteranos gays rurais 
apresentam mais 
depressão e ansiedade. 

11 

SHEA
RER. 
A. et 
al. 
(2016) 

Differences in 
Mental Health 
Symptoms 
Across Lesbian, 
Gay, 
Bisexual, and 
Questioning 
Youth in 
Primary Care 
Settings 

Medline 
Filadélfi
a, EUA 

Evidencia-se a necessidade 
de considerar os grupos 
LGBT separadamente no 
contexto de uma avaliação 
de saúde comportamental, 
especialmente para 
mulheres, por representar 
um grupo mais vulnerável. 
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12 

RIME
S. K. 
A. et 
al. 
(2017) 

Comparison of 
Treatment 
Outcomes 
Between 
Lesbian, Gay, 
Bisexual and 
Heterosexual 
Individuals 
Receiving a 
Primary Care 
Psychological 
Intervention 

Medline 

Londre
s, 
Inglater
ra 

Dentre os motivos para 
resultados piores no serviço 
para lésbicas e mulheres 
podem estar inclusos: 
trauma vitalício ou 
discriminação em relação 
ao gênero ou orientação 
sexual na vida cotidiana, ou 
nos serviços de terapia. 

13 

LAMP
ALZE
R. U. 
et al.  
(2019) 

The Needs of 
LGBTI People 
Regarding 
Health Care 
Structures, 
Prevention 
Measures and 
Diagnostic and 
Treatment 
Procedures: A 
Qualitative 
Study in a 
German 
Metropolis 

Medline 

Hambu
rgo, 
Aleman
ha 

Para uma abordagem 
apropriada aos cuidados de 
saúde centrados em LGBT 
e à promoção da saúde, os 
profissionais de saúde terão 
de adotar uma 
compreensão melhor das 
competências básicas e 
físicas específicas. 

14 

ALBA. 
B. et 
al. 
(2020) 

Older lesbian 
and gay adults’ 
perceptions of 
barriers and 
facilitators to 
accessing 
health and aged 
care services in 
Australia 

Medline 

Melbou
rne, 
Austráli
a 

O principal entrave é 
composto pelas pessoas 
associadas à problemas de 
inclusão. Tais desafios 
específicos não são 
enfrentados por 
heterossexuais. Essas 
problemáticas devem ser 
reconhecidas a fim de 
melhorar o serviço. 

15 

FERR
EIRA. 
B. O. 
et al. 
(2019) 

“Não tem essas 
pessoas 
especiais na 
minha área”: 
saúde e 
invisibilidade 
das populações 
LGBT na 

Lilacs 

Brasil 
Região 
Nordest
e 

Na Estratégia Saúde da 
Família, todas as questões 
inerentes à atenção em 
saúde do público LGBT é, 
ainda, muito negligenciada 
pela equipe; Devem ser 
realizados, cursos, 
qualificações, seminários, e 



Os Desafios Enfrentados pelas Mulheres Lésbicas na Busca ao 
Cuidado em Saúde: Uma Revisão Integrativa 

 

128 
 

perspectiva de 
agentes 
comunitários de 
saúde 

as demais ações em 
educação a fim de mitigar 
esses gargalos. 

16 

GUIM
ARÃE
S. N. 
P. et 
al. 
(2020) 

Avaliação da 
implementação 
da Política 
Nacional de 
Saúde Integral 
à 
população 
LGBT em um 
município da 
região Sudeste 
do Brasil 

Lilacs 

Vitória, 
Espírito 
Santo, 
Brasil 

O público alvo da 
PNAIPLGBT ainda a 
desconhece; Ocorre 
também o despreparo dos 
profissionais da saúde na 
implementação dessa 
política. 

17 

PAULI
NO. 
D. B. 
et al. 
(2019) 

Discursos sobre 
o cuidado em 
saúde de 
Lésbicas, 
Gays, 
Bissexuais, 
Travestis, 
Transexuais 
(LGBT) 
entre 
médicas(os) da 
Estratégia 
Saúde da 
Família 

Lilacs 

Botucat
u 
São 
Paulo, 
Brasil 

Para que ocorra uma 
melhora no atendimento da 
população descrita, é 
primordial que haja 
mudanças na atuação dos 
profissionais da área. 

18 

FERR
EIRA. 
B. O. 
et al. 
(2017) 

Diversidade de 
gênero e 
acesso ao 
Sistema Único 
de Saúde 

Lilacs 
Piauí, 
Brasil 

As redes de atenção à 
saúde LGBT necessitam de 
melhorias com emergência. 

19 
GOM
ES. S. 
M. et 

O SUS fora do 
armário: 

Lilacs 
Cuité, 
Paraíba
, Brasil 

Gestão sem conhecimento 
das políticas de atenção em 
saúde diferenciada ao 
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al. 
(2018) 

concepções de 
gestores 
municipais de 
saúde sobre a 
população 
LGBT 

público LGBT, tampouco os 
serviços em saúde estão 
articulados com suas 
necessidades; Há uma 
limitação na participação 
popular do público LGBT; 

20 

KAITL
YN. C. 
et al. 
(2018) 

Clinical Care of 
Lesbian and 
Bisexual 
Women for the 
Obstetrician 
Gynecologist 

Medline 

Carolin
a do 
Norte, 
EUA 

Embora não existam 
diferenças fisiológicas entre 
mulheres lésbicas, 
bissexuais e 
heterossexuais, as 
primeiras passam por 
muitas barreiras não 
existentes às últimas. Por 
isso, é vital reconhecer as 
disparidades e intervir 
realizando a atenção 
adequada. 

21 

MEAD
S. C. 
et al. 
(2019) 

A Systematic 
Review of 
Sexual Minority 
Women’s 
Experiences of 
Health Care in 
the UK 

Medline 
Reino 
Unido 

A educação aos 
profissionais de saúde que 
lidam com a atenção em 
saúde é essencial, além da 
aplicação eficaz de políticas 
antidiscriminatórias. 

22 

GRIF
FIN. 
M. et 
al. 
(2020) 

Healthcare 
experiences of 
urban 
young adult 
lesbians 

Medline 
Nova 
Iorque, 
EUA 

Os fatores 
socioeconômicos 
associam-se ao acesso à 
saúde; É importante, para a 
população lésbica adulta 
jovem, a manutenção de 
protetivas não 
descriminatórias; sobretudo 
relacionadas à cobertura 
em saúde. 
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23 

BALIK
. C. H. 
A. et 
al. 
(2019) 

A Systematic 
Review 
of the 
Discrimination 
Against Sexual 
and 
Gender Minority 
in 
Health Care 
Settings 

Medline 
Istanbul
, 
Turquia 

O sistema de saúde deve 
ser mais sensível à 
população LGBT. Os 
profissionais da APS devem 
reconhecer e respeitar a 
singularidade dessa 
população, ofertando 
cuidados sem 
discriminação; Além disso, 
os gerentes do sistema 
devem conhecer esse grupo 
e suas demandas. 

24 

ALBU
QUER
QUE. 
M. R. 
T. C. 
et al. 
(2019) 

Atenção integral 
à saúde da 
população 
LGBT: 
Experiência de 
educação em 
saúde com 
agentes 
comunitários na 
atenção básica 

Lilacs 
Pará, 
Brasil 

Os profissionais de saúde 
demonstraram maior afinco 
ao tratamento 
individualizado e adaptativo 
dessa população. 

25 

MAND
ARIN
O. A. 
C. S. 
et al. 
(2019) 

(In)visibilidades 
da saúde da 
população 
LGBT no 
Programa de 
Pesquisa 
para o SUS 
(PPSUS), Brasil 

Lilacs Brasil 

As informações nos sites 
relacionados ao PPSUS 
devem ter mais qualidade, a 
fim de fortalecer a 
promoção de saúde da 
população LGBT, por meio 
de dados mais acurados e 
fidedignos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Do exposto, serão apresentadas, a seguir, as principais 

evidências encontradas na literatura sobre os diversos fatores 

que dificultam o acesso à saúde por mulheres lésbicas na APS, 

tendo como orientação as categorias construídas a partir da 

análise temática de conteúdo realizada.  
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Despreparo Profissional - a necessidade do debate sobre 

as demandas das mulheres lésbicas na Universidade e nos 

serviços de saúde 

A questão do despreparo dos profissionais e a 

incompreensão das demandas particulares das mulheres 

lésbicas está relacionada à ausência dessa temática durante a 

graduação e de forma continuada durante a vida profissional.  

Com efeito, nas graduações, são escassas as disciplinas 

que abordam a temática da promoção da saúde da população 

lésbica, visto que muitas vezes a discussão sobre a saúde 

LGBT acaba se limitando a questão do HIV entre homens gays. 

Tal problemática não se restringe à educação brasileira, pois 

estudos estrangeiros apontam a falta dessa discussão nos 

currículos e a necessidade da implementação para prover um 

melhor cuidado à mulheres lésbicas (LAMPALZER et al., 2019; 

GRIFFIN et al., 2020). 

Em relação à diversidade sexual e de gênero nas grades 

curriculares nacionais, desde a década de 1990, é proposta a 

discussão sobre Orientação Sexual pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) ainda nos anos 

fundamentais da escola. No entanto, os profissionais da saúde 

afirmam não ter familiaridade com a temática e enfatizam que 

não tiveram debates sobre essas questões durante a formação, 

evidenciando a falha no ensino básico e no ensino superior na 

abordagem - ou na ausência dessa - de tais pautas essenciais 

para a melhor compreensão das demandas da população LGBT 

(GUIMARÃES et al., 2020). 

No Brasil, Loria et al. (2019) traz os reflexos positivos do 

debate sobre as demandas da população LGBT no âmbito da 

saúde entre internos do curso de medicina, diante da carência 
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de disciplinas obrigatórias que abordem essa temática nas 

graduações brasileiras,  por meio de oficinas, gerando uma 

sensibilização dos futuros profissionais para atender essas 

pessoas, evidenciando que o interesse dos estudantes nessa 

abordagem essencial na formação médica.  

Assim, os artigos abordam a ausência do ensino de 

temáticas relacionadas às pessoas LGBT, muitas vezes 

limitado a disciplinas optativas quando presente, como no  

estudo de Val et al. (2019), que evidencia a escassez desse 

debate no ensino superior e o desconforto dos estudantes ao 

perceberem como desconhecem o tema e sentem que não 

serão preparados para atender tal população ao exercerem sua 

profissão. Com isso, é importante enfatizar a necessidade das 

diretrizes curriculares nacionais dos cursos da área da saúde 

incluírem o ensino sobre a Diversidade Sexual e de Gênero de 

maneira obrigatória, priorizando propostas que motivem à 

participação dos discentes, não se limitando a aulas 

expositivas. 

No âmbito do aprendizado dos profissionais da saúde, a 

PNSILGBT prima pela inclusão dos conteúdos relacionados à 

saúde da população LGBT nos processos de educação 

permanente para os trabalhadores de saúde, visando a superar 

o déficit presente na formação desses profissionais e a prover 

a compreensão das necessidades desse grupo, reconhecendo 

a importância da Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 

2013).  

No entanto, tal objetivo acaba figurando apenas na 

teoria, visto que a literatura retrata o desconhecimento da 

própria PNSILGBT por profissionais e gestores, além da 

confusão em conceitos como gênero e sexualidade. Dessa 
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forma, torna-se improvável alcançar o objetivo de tornar as 

demandas das mulheres lésbicas um conhecimento dos 

profissionais da saúde, visto o déficit de definições básicas para 

a compreensão e acolhimento da população LGBT 

(GUIMARÃES et al., 2020). 

Nesse sentido, o artigo de Albuquerque et al. (2019) 

evidencia a carência do debate sobre a questão da saúde da 

mulher lésbica nas escolas médicas e na APS. Um fator de 

destaque no relato do autor é o interesse dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) em compreender e colaborar 

com usuários LGBT, enquanto outros artigos selecionados 

retratam uma negação das dificuldades enfrentadas por esse 

grupo ao buscar cuidados no SUS (GUIMARÃES et al., 2017; 

FERREIRA et al., 2019). 

Assim, os artigos relacionados à temática da formação 

em saúde e Educação Permanente em Saúde evidenciam a 

urgência do debate sobre as demandas das mulheres lésbicas 

entre estudantes e profissionais da saúde. Nesse sentido, os 

estudos mostram que esse debate na graduação é visto como 

algo necessário pelos estudantes. Entre os gestores e 

profissionais da saúde, por sua vez, tal discussão pode 

enfrentar dificuldades para ser reconhecida como uma pauta 

necessária, apesar de ser essencial e ter um impacto positivo 

no atendimento a essas mulheres. Logo, a educação se mostra 

um meio primordial para enfrentar o preconceito e prover o 

cuidado integral e de qualidade previsto pelo SUS.  
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Cuidado Heteronormativo - o olhar preconceituoso dos 

trabalhadores da saúde 

O ambiente de APS direcionado à atender as 

necessidades heteronormativas desencadeia um sentimento de 

exclusão entre as mulheres lésbicas que buscam cuidados. No 

estudo de Araújo et al. (2019) revela como os médicos e 

enfermeiros, sobretudo no âmbito sexual, deduzem a 

orientação sexual das usuárias ao invés de perguntá-las, 

refletindo o preconceito institucional presente. De tal forma, o 

desconhecimento sobre as práticas sexuais das usuárias 

impossibilita a adequação da consulta às necessidades dessas 

mulheres, corroborando as experiências negativas dessas com 

o acesso à saúde (FERREIRA et al., 2017). 

Nesse contexto, essa visão preconceituosa entre os 

profissionais da saúde está intimamente relacionada a preceitos 

religiosos e morais, resultando em uma concepção patológica 

da homossexualidade.  No entanto, apesar da prevalência 

dessas noções discriminatórias, a maioria dos trabalhadores 

não reconhece a existência exclusão no SUS, formando 

barreiras que impossibilitam um vínculo adequado entre as 

usuárias e o SUS (GUIMARÃES et al., 2017).  

O estudo de Hirsch et al. (2016) retrata a problemática 

dos profissionais que não perguntam a orientação sexual de 

suas pacientes na atenção primária alemã, permitindo concluir 

que a questão não se limita ao cenário brasileiro. Assim, o 

estudo revela que apenas 5,2% das mulheres lésbicas foram 

questionadas diretamente sobre sua orientação por um 

profissional da saúde, enquanto 12,4% relatam experiências de 

discriminação. Dessa forma, atendimentos que não 



Os Desafios Enfrentados pelas Mulheres Lésbicas na Busca ao 
Cuidado em Saúde: Uma Revisão Integrativa 

 

135 
 

correspondem às demandas dessas mulheres são conduzidos 

de maneira frequente. 

Logo, o negacionismo do preconceito pelos profissionais 

corrobora a perpetuação de práticas no serviço de saúde que 

não atendem às demandas dessas usuárias, visto que esses 

atendimentos foram realizados levando em consideração as 

práticas heterossexuais, sobretudo no campo sexual. De tal 

forma, esse entrave distancia o SUS do seu princípio de 

universalidade e precisa ser superado para a inclusão efetiva 

das demandas dessas mulheres no serviço de saúde, além de 

combater o preconceito dentro do SUS. 

 

Vivências e caminhos do cuidado à saúde das mulheres 

lésbicas 

A relação entre a usuária e o SUS é essencial, sobretudo 

no que tange ao acolhimento e criação de vínculos com os 

trabalhadores da saúde. Assim, a alta porcentagem de 

mulheres lésbicas que optam por não revelar sua orientação 

sexual aos profissionais da saúde reflete uma falha nos serviços 

em firmar um vínculo de confiança entre as partes.  

Tal situação reflete a possibilidade de mulheres lésbicas 

necessitarem de cuidados e evitarem buscar o sistema de 

saúde, resultando em meses a anos sem qualquer 

acompanhamento (GRIFFIN et al., 2020). Assim, o acesso à 

saúde prejudicado é alarmante, sobretudo para um grupo com 

maior incidência de distúrbios psicológicos, como ansiedade e 

depressão, e altas taxas de suicídio (SHEARER et al., 2016).  

No estudo de Hirsch et al. (2016) traz o preocupante dado 

de que 3,8% das mulheres lésbicas entrevistadas tiveram seu 

atendimento negado devido à orientação sexual no sistema de 
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saúde alemão. Já nos EUA, no Veterans Health Administration 

38,43% das mulheres lésbicas relatam experiências de assédio, 

seja por profissionais ou por outros pacientes, e que 18,43% 

não se sente segura ao buscar o serviço para cuidados de 

saúde (SHIPHERD et al., 2018).  

No cenário brasileiro, Araújo et al. (2019), ao entrevistar 

médicos e enfermeiros de unidades de saúde da APS, 

evidencia que as consultas realizadas no campo da saúde 

sexual seguem um padrão pautado na heteronormatividade. 

Ademais, os profissionais participantes relataram não 

questionar diretamente sobre a orientação sexual das usuárias, 

sendo essa deduzida pelos trabalhadores.  Tais condutas, 

relatadas na literatura nacional e internacional, resultam em 

uma violência simbólica associada a perpetuação da 

vulnerabilidade desse grupo (ARAÚJO et al., 2019). 

 Esse padrão heteronormativo se faz presente 

principalmente em cuidados relacionados à saúde sexual, onde 

essas mulheres recebem orientações sobre como prevenir 

infecções sexualmente transmissíveis e outros riscos presentes 

em relações heterossexuais, enquanto essas usuárias 

continuam desconhecendo os cuidados associados às relações 

sexuais entre mulheres (FERREIRA et al., 2017).   

Destarte, esse conjunto de fatores leva a um 

distanciamento das mulheres lésbicas dos serviços de saúde, e 

no caso do Brasil das Unidades de Saúde da Família, local que 

visa o cuidado integral do indivíduo, desenvolvendo atividades 

de promoção, prevenção e assistência, onde se faz 

extremamente necessária a formação de um vínculo sólido 

entre essas usuárias e o SUS.    
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Nesse sentido, para a construção e o fortalecimento do 

vínculo entre as mulheres lésbicas e os serviços de saúde, faz-

se necessário que os profissionais reconheçam as demandas 

desse grupo, sendo a Educação Permanente em Saúde, já 

mencionada anteriormente, uma ferramenta fundamental. 

Assim, essas mulheres enxergarão as unidades como local de 

acesso ao cuidado à saúde, superando as anteriores 

experiências de discriminação sofridas. Logo, é essencial que 

o questionamento sobre a orientação sexual da usuária no 

primeiro contato seja rotineiro, abandonando a prática de supor 

a sexualidade da mulher, além do preparo para atender às 

necessidades dessa, evitando o padrão de conduta 

heteronormativo e, por conseguinte, o constrangimento da 

usuária. De tal forma, o ambiente da APS será muito mais 

propício para o fortalecimento desse vínculo pautado na 

confiança e no acolhimento, logo a busca pelo cuidado se 

tornará mais frequente por essas mulheres, permitindo a equipe 

de saúde prover o devido acompanhamento baseado na 

longitudinalidade do cuidado. 

 

CONCLUSÕES 

  

A partir da revisão integrativa apresentada, evidenciam-

se três elementos centrais que dificultam o cuidado integral 

dessas mulheres: fragilidades na formação tanto dos 

estudantes da área da saúde, quanto de forma continuada para 

os trabalhadores da saúde; o cuidado heteronormativo recebido 

por essas mulheres lésbicas; e por fim as experiências dessas 

usuárias. 
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 Por esses fatores, a grande conquista da PNSILGBT 

acaba figurando apenas no âmbito teórico enquanto esse grupo 

continua vulnerável socialmente no Brasil. 

A mudança no atendimento a essa população é 

esperada com aumento da conscientização acerca da 

PNSILGBT e de todos os parâmetros estabelecidos pela 

portaria aos estudantes da área da saúde. Portanto, a 

população lésbica também necessita conhecer a portaria e 

estar inteirada dos parâmetros estabelecidos. Destarte, as 

mulheres lésbicas alcançarão um cuidado universal, equânime 

e integral. 
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RESUMO: Diante do cenário de alta transmissibilidade da 
COVID-19, o distanciamento social é a melhor forma de 
combater a pandemia. Porém, isso traz consequências em 
vários aspectos, dentre eles, os psicoemocionais, como: 
exaustão física e psíquica, medo e ansiedade. Logo, a pesquisa 
objetivou analisar as dificuldades vivenciadas pelos pais de 
crianças/adolescentes durante a pandemia. Quanto à 
metodologia, trata-se de um estudo transversal, exploratório e 
descritivo de caráter quanti/qualitativo realizado através de um 
questionário desenvolvido pelo Google Forms, disponibilizado 
nas redes sociais com questionamentos sobre o impacto da 
pandemia no cuidado das crianças/adolescentes. Dos 200 
participantes da pesquisa, a maioria era do sexo feminino 
(94,5%) e mães (92%). 72,5% dos responsáveis afirmaram que 
suas atividades passaram a demandar mais tempo e deixá-los 
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mais estressados e 85% se sentem sobrecarregados com isso. 
A participação do cuidado com a criança/adolescente nessa 
sobrecarga foi classificada como moderada ou alta por 57%. A 
maioria (67,5%) considerou que o tempo com a 
criança/adolescente aumentou durante a pandemia. Assim, 
constata-se que os pais se sentem sobrecarregados com as 
suas diversas atividades, refletindo em sua saúde e na das 
crianças/adolescentes. Ademais, percebe-se que há uma 
lacuna na produção científica sobre esta temática, sendo 
necessária a ampliação do debate e uma atenção direcionada 
para a saúde física e mental das famílias.  
Palavras-chave: Saúde da família.Pandemia.COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A doença infecciosa COVID-19, ocasionada pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2) tem despertado atenção de 

autoridades dos sistemas de saúde mundial desde que foi 

identificada na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro de 

2019, por conta da sua rapidez de transmissão (LU; 

STRATTON; TANG, 2020).  

 De acordo com o Johns Hopkins Coronavírus 

Resource Center (2020) esta doença foi designada como uma 

pandemia em março de 2020, pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), no qual o relatório atualizado traz um total de 

41.333.175 casos de COVID-19 confirmados pelo mundo e 

1.132.869 óbitos, até 22 de outubro de 2020. Já a nível 

nacional, o primeiro caso de COVID-19, no Brasil foi confirmado 

no final de janeiro de 2020 e o número de casos na região 

contabiliza 5.298.772 infectados e 155.403 de óbitos pela 

COVID-19 até essa mesma data. 
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Essa doença tem como principal forma de transmissão 

as gotículas respiratórias. São considerados como sinais e 

sintomas mais comuns a febre (temperatura ≥ 37,8ºC), tosse, 

dispneia (dificuldade respiratória), mialgia e fadiga. Também há 

relatos de sintomas menos comuns e difíceis de mensurar de 

forma objetiva, como anosmia, hiposmia e ageusia (BRASIL, 

2020; GAUTIER; RAVUSSIN, 2020). 

Diante de um cenário de alta transmissibilidade da 

COVID-19, medidas de distanciamento social são a melhor 

forma de combater a pandemia. Porém, o isolamento social traz 

consequências em vários aspectos dentre eles, os 

psicoemocionais em todas as faixas etárias como: exaustão 

física e psíquica, medo, distúrbios emocionais e problemas de 

sono (SILVA, 2020; XIANG et al, 2020). 

Com isso, é necessário entender o estado de saúde 

mental das diferentes populações diante da pandemia, tendo 

em vista a dificuldade dos indivíduos em lidar com alterações 

comportamentais e reações emocionais nesse período. Nesse 

contexto, pode-se enfatizar os familiares e cuidadores de 

crianças e adolescentes, os quais tendem a reportar níveis mais 

elevados de estresse e ansiedade nesse período, fato que pode 

influenciar no comportamento dos filhos (MARIN et al, 2020).  

Nesta panorâmica, alguns aspectos que influenciam 

bastante no estresse das mães, pais e demais cuidadores são: 

o trabalho remoto ou a impossibilidade de trabalhar em um 

contexto de imprevisibilidade em relação a duração dessa 

situação, fatores que ocasionam preocupação quanto à 

subsistência familiar (SCHMIDT, 2020). 

Desta forma, surge o interesse para um olhar mais 

compreensivo direcionado a esta população pois, ainda que 
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com estudos incipientes e que não expressem realisticamente 

todas as informações sobre o vírus, suas consequências atuais 

e futuras, estudos como este podem dar suporte na detecção 

de manifestações iniciais em pais e filhos e auxiliar na 

construção de serviços específicos, contribuindo para minimizar 

os efeitos. 

Assim, a realização desta pesquisa justifica-se pela 

lacuna na produção do conhecimento científico no que se refere 

à pandemia vivenciada no Brasil e no mundo, bem como pela 

possibilidade de ampliar o debate, estimular a reflexão e 

contribuir para que se tenha uma maior atenção e cuidado na 

saúde das famílias, enfatizando-se os pais, além de buscar a 

geração de informações que possam favorecer a garantia e o 

direito da saúde a estas pessoas. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo principal 

analisar as dificuldades vivenciadas pelos pais no contexto da 

pandemia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo 

transversal, exploratório e descritivo, de caráter investigativo, 

por buscar o desenvolvimento, esclarecimento e/ou 

modificação de conceitos e ideias, através de uma 

problematização mais precisa ou hipóteses para possíveis 

estudos posteriores, em que o produto final passa a ser um 

problema mais esclarecido, explorando e descrevendo 

características de determinadas populações ou fenômenos, 

sendo uma de suas peculiaridades a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como a utilização de 
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questionários, entrevista e/ou a observação sistemática (GIL, 

2008). 

O estudo foi desenvolvido pela plataforma Google Forms 

em que, foi utilizado um link para o seu preenchimento 

disponibilizado por meio das redes sociais (Instagram, 

Facebook e Whatsapp). A seleção dos participantes foi não 

probabilística, por conveniência, atendendo os seguintes 

critérios de inclusão: ambos os gêneros, na condição de pai, 

mãe ou parente responsável pelas crianças e adolescentes, 

com idade superior à 18 anos e que aceitassem participar da 

pesquisa mediante assinatura eletrônica do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O número amostral hipotético foi alcançar 150 indivíduos 

para compor o estudo, sendo totalizada a amostra com 200 

participantes.  

Considerando que em toda pesquisa que envolve seres 

humanos há riscos, o estudo envolveu riscos mínimos como, 

por exemplo, um possível constrangimento em responder 

alguma questão específica.  Contudo, este risco foi minimizado 

mediante a preservação da identificação do participante, bem 

como as respostas apresentadas. 

Para a coleta de dados foi aplicado um questionário 

construído pelos pesquisadores contendo informações 

sociodemográficas e questionamentos aos pais e responsáveis 

abordando a sensação de estresse e sobrecarga, impacto do 

cuidado da criança ou adolescente e sobre o tempo e as 

atividades com o filho na pandemia. 

A primeira interface da plataforma apresentou 

informações sobre o objetivo da pesquisa e a solicitação do 

consentimento e, após a assinatura eletrônica do TCLE, o 
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indivíduo era direcionado para a segunda interface que continha 

o questionário. 

Posteriormente à finalização do preenchimento do 

questionário, foi encaminhado para o e-mail do respondente 

uma cópia do TCLE, bem como das respostas do seu 

questionário. O questionário ficou disponível para o 

preenchimento, após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) durante o mês de setembro de 2020 quando 

atingiu a amostra descrita anteriormente de 200 participantes. 

Ainda, vale ressaltar que o preenchimento do instrumento se 

deu de forma anônima, ou seja, o questionário não abordou 

informações sobre nome do indivíduo ou qualquer outra que 

possibilitasse a sua identificação. 

O presente projeto foi apreciado pelo Colegiado do Curso 

de Medicina e submetido à avaliação do Comitê de Ética e 

Pesquisa, através do envio do projeto à Plataforma Brasil, tendo 

sido aprovado pelo CAAE de nº: 37561120.2.0000.5178. 

Ressaltando que para a realização do estudo proposto foram 

obedecidos todos os critérios estabelecidos pela resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre ética em 

pesquisa com seres humanos. A participação dos indivíduos foi 

voluntária, esclarecidas as dúvidas e os participantes 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

referindo por meio deste, esclarecimentos verbais e escritos 

sobre os objetivos da pesquisa, garantindo o sigilo dos dados 

coletados, além de terem sido informados a respeito de sua 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase do 

estudo. 

A análise dos dados foi feita através de uma abordagem 

descritiva das variáveis obtidas, sendo os resultados 
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apresentados através de tabelas e gráficos. Ao final, a análise 

dos dados coletados foi processada usando o programa 

Microsoft Excel® (MARKONI; LAKATOS, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos envolveram a participação de 200 

pessoas, ou seja, amostra maior que a estimada anteriormente. 

A primeira parte do questionário continha perguntas sobre 

dados sociodemográficos, como: idade, sexo, parentesco com 

a criança ou adolescente, estado civil, estado onde residem, 

religião e acesso à internet. E em relação à 

criança/adolescente, pesquisou-se dados como: idade e sexo. 

Da amostra pesquisada, 94,5% dos responsáveis eram 

do gênero feminino (Figura 1) e 61,5% tinham idade maior que 

40 anos. Destes, a maioria eram mães (92%), mas participaram 

também pais, avós, tios e outros. 

A prevalência de mulheres responsáveis por crianças e 

adolescentes nessa pesquisa condiz com os dados nacionais, 

pois, segundo o IBGE (2017), a maioria das crianças com 

menos de 4 anos (83,7%) tinham uma mulher como primeira 

pessoa responsável por elas, enquanto apenas 16,3% tinham 

homens como principais responsáveis. 
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Figura 1. Caracterização da amostra quanto ao gênero dos 
familiares. n=200 

 
Fonte: Dados da pesquisa aplicada em 2020. 

 

Nakatani et al (2003) também ratificam nossos achados 

pois demonstram em seus estudos, predomínio total do gênero 

feminino (100%), o que aponta que a sociedade, através de sua 

cultura, imputa o papel de cuidar à mulher, seja ela a mãe, irmã 

ou tia da pessoa cuidada. Essa atividade consiste em algo 

cultural e socialmente definido para o Ser mulher que, 

normalmente, tem filhos, marido, atividades domésticas além 

de, muitas vezes, trabalhar fora do lar. Essa sobrecarga de 

papéis dificulta a prática do cuidado, pois precisam dividir o 

tempo entre todas as suas atividades, gerando um estresse 

físico e psicológico, não permitindo que, muitas vezes, essas 

mulheres se cuidem e se valorizem enquanto ser humano. 
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Quanto ao estado civil dos responsáveis, 87% são 

casados ou vivem com o companheiro e 12,5% são solteiros, 

divorciados ou viúvos. De acordo com o estudo de Goetz e 

Vieira (2008), as crianças que possuem pai e mãe que vivem 

juntos são capazes de receber maiores cuidados e interação, o 

que demonstra a importância dos pais que compartilham os 

cuidados e o suprimento das necessidades de seus filhos, pois 

as crianças esperam que esses estejam mais presentes no seu 

dia a dia e que se aproximem do seu ideal. 

Já em relação ao gênero dos filhos, os responsáveis 

referiram que 50% eram do feminino e 50% do masculino, 

sendo a idade mínima encontrada de 3 anos e a máxima de 18 

anos, em que, a maioria, estava situada entre a faixa etária de 

8 à 12 anos (38,5%) (Figura 2). 

 

Figura 2. Caracterização da amostra quanto à idade das 
crianças/adolescentes. n=200 

 
Fonte: Dados da pesquisa aplicada em 2020.  
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No que diz respeito ao estado em que residem, a maioria 

referiu ser da Paraíba (65%), seguida do Ceará (20%), depois 

Pernambuco com 5,5% e Rio de Janeiro com 5%. Além disso, 

4,5% dos participantes relataram ser de outras localidades. 

Em relação à religião, os mesmos se autodenominavam 

75,5% católicos, 20% evangélicos ou protestantes, 3,5% 

espíritas, 0,5% agnósticos e 0,5% ateus.  

Após os questionamentos sobre a identificação dos 

responsáveis de crianças/adolescentes, outro item do 

questionário continha perguntas a respeito das dificuldades 

enfrentadas pelos responsáveis no período da pandemia e o 

que este período trouxe de repercussões quanto a essa 

população. 

No que concerne às atividades realizadas pelos 

responsáveis, 72,5% afirmaram que passaram a demandar 

mais tempo, deixando-os mais estressados e 27,5% afirmaram 

que a quantidade de tempo para realização das atividades 

normais continuou a mesma e não interferiu no estresse (Figura 

3). 

Esses dados concordam com os referidos na literatura 

pois, segundo Oliveira (2020), as dificuldades intrínsecas à 

realidade dos pais de crianças e adolescentes que já existiam 

no período anterior a pandemia, com esse contexto, se 

intensificaram e gerou maior acúmulo de funções, pois as 

tarefas que já existiam se intensificaram ainda mais, somando-

se ao risco e medo de contaminação pelo COVID-19. O autor 

supracitado enfatiza isso principalmente em relação às 

mulheres, as quais são a maioria dos responsáveis por crianças 

e adolescentes e representam a maior porção da amostra deste 
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estudo, além de já possuírem histórico conhecido de jornadas 

de trabalho duplas ou triplas. 

 

Figura 3. Atividades realizadas pelos responsáveis na 
pandemia. n=200 

 
Fonte: Dados da pesquisa aplicada em 2020. 

 

Marques et al (2020) também concordam com a atual 

pesquisa nesse ponto, já que os mesmos explicitam que o 

estresse e a sobrecarga dos pais aumentaram nesse período 

devido às múltiplas tarefas e relatam até que isso pode 

desencadear situações de violência. 

Nesse contexto, quanto à sensação de sobrecarga dos 

pais em relação às múltiplas funções, 85% afirmaram possuir 

este tipo de impressão. Foi questionado o impacto do cuidado 

da criança ou adolescente nessa sobrecarga e a maioria, ou 

seja, (45,5%) classificou como moderado e (11,5%) como alto, 
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totalizando (57%) da amostra, referindo que essa atividade 

toma cerca de metade do seu tempo ou ainda a maior parte dele 

(Figura 4). 

Macêdo (2020) corrobora com nossos achados quando 

refere, em seu estudo, o caso de uma mãe que pontua sobre a 

mudança de rotina com as aulas remotas, o que exige das 

genitoras diversos papéis, como o de ser professora, analista 

de informática e administradora de redes, afirmando também 

que essa situação não é fácil. 

Segundo Vieira, Garcia e Maciel (2020), durante o 

isolamento social, o trabalho doméstico é um grande desafio, 

pois quanto mais pessoas em casa, mais atividades a serem 

realizadas, além de ser necessário exercer o trabalho que gera 

renda para a família. 

 

Figura 4. Impacto do cuidado da criança/adolescente na 
sobrecarga dos responsáveis. n=200 
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Fonte: Dados da pesquisa aplicada em 2020. 

 

Levando em consideração o tempo dedicado a 

criança/adolescente, 67,5% afirmaram que esse tempo 

aumentou durante a pandemia e avaliaram como suficiente, 

22,5% responderam que o tempo aumentou, mas avaliaram 

como insuficiente, 6,5% afirmaram que esse tempo diminuiu e 

avaliaram como insuficiente e 4% responderam que o tempo 

diminuiu e avaliaram como suficiente (Figura 5). 

 

Figura 5. Dificuldades dos pais e responsáveis no período da 
pandemia. n=200 

 
Fonte: Dados da pesquisa aplicada em 2020. 

 

Além disso, questionou-se sobre as atividades 

realizadas com as crianças e adolescentes no período da 
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pandemia no intuito de avaliar como está a interação entre eles. 

Neste item era possível marcar mais de uma alternativa. As 

atividades descritas foram: conversar com a 

criança/adolescente (80,5%), ajudar nas tarefas da escola 

(62,5%), realizar atividades diferentes (62,5%) e brincar com 

eles (39%) (Tabela 1), sendo este último o menos praticado. 

 

Tabela 1. Atividades realizadas pelos pais ou responsáveis com 
as crianças/adolescentes no período da pandemia. n=200 

Atividades Porcentagens 

Conversa com ele (s) 80,5% 

Ajuda nas tarefas da escola 
e nos estudos 

62,5% 

Faz uma atividade diferente 
com ele (s) como cozinhar, 
fazer atividade física, assistir 
algo juntos... 

62,5% 

Brinca com ele (s) 39% 

Fonte: Dados da pesquisa aplicada em 2020. 

 

No que diz respeito à influência do comportamento dos 

responsáveis sobre o comportamento dos seus filhos, 97,5 % 

dos pais/responsáveis afirmaram achar que suas atitudes 

induzem comportamentos semelhantes nos seus filhos, 

enquanto que apenas 2,5% negaram essa influência sobre o 

comportamento de suas crianças. 
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De acordo com Linhares e Enumo (2020), o ambiente 

familiar é o meio em que há a construção das interações entre 

os principais cuidadores e as crianças em desenvolvimento. 

Nesse contexto, os pais têm como função cuidar e educar suas 

crianças para que elas possam atingir sua independência. 

Os autores supracitados ainda afirmam que, no entanto, 

em algumas famílias, podem existir fatores que ameaçam o 

desenvolvimento das crianças e isso pode ocorrer 

independentemente desse grupo familiar ter um baixo nível 

socioeconômico, em que o caos no ambiente pode ser 

resultante de uma falta de estrutura, como pouca regularidade 

e a falta da rotina, fazendo com que as crianças percebam 

essas mudanças comportamentais parentais. Com isso, é 

possível afirmar que o comportamento dos pais e a estruturação 

do ambiente familiar influencia também no comportamento dos 

filhos, o que concorda com os achados dessa pesquisa. 

Assim, pode-se afirmar que, pela visão dos pais ou 

responsáveis, seu nível de estresse e sobrecarga durante a 

pandemia pode impactar diretamente na saúde emocional das 

crianças e adolescentes que convivem com eles.  

 

CONCLUSÃO 

 

Nesse estudo, o foco foi analisar, no contexto da 

pandemia, as dificuldades vivenciadas pelos pais de crianças e 

adolescentes. Foi observado que a pandemia do Covid-19 

trouxe mudanças no modo de vida das pessoas, gerando, 

principalmente para os pais de crianças e adolescentes, 

repercussões direta ou indiretamente na qualidade de vida 
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destes, o que relaciona-se intimamente à definição de saúde e, 

desta forma, podendo influenciá-la negativamente.  

Sabe-se que as dificuldades dos responsáveis são 

muitas, principalmente, pelo despreparo diante de uma situação 

inédita no mundo contemporâneo, em que os responsáveis 

estão sujeitos a uma carga de trabalho intensa, muitas vezes, 

em regime de home office, juntamente com função de cuidador, 

na qual buscam manter as crianças e adolescentes atentos às 

aulas remotas, além de procurar mecanismos para amenizar os 

transtornos psicológicos causados pelo distanciamento social e 

pela pandemia. 

Seja pelo excesso de informação, atividades, trabalho 

intelectual, preocupação, cobrança, uso de celulares e 

computadores em demasia, aumento das demandas no lar, 

medo e insegurança em relação a contaminação da doença, ou 

ainda, em relação ao trabalho, são inúmeras as dificuldades 

vivenciadas pelos pais e responsáveis neste período, o que 

pode ainda desenvolver, no futuro próximo, doenças 

psicossomáticas, alterações comportamentais como estresse e 

ansiedade, comprometendo a criatividade e o desempenho 

intelectual global deles, dificultando suas relações sociais, 

inclusive, com as crianças e adolescentes. 

A saúde mental vem se tornando um foco de diversos 

debates não só entre especialistas, mas também entre 

integrantes da sociedade em geral. Em especial, há uma 

preocupação com a saúde dos pais e responsáveis, pois o 

sofrimento emocional não se limita a eles próprios, mas tem 

impacto emocional sobre sua relação com toda sua família: 

esposa(o) e filhos(as). 
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Tal fato pode ser confirmado pela opinião dos pais e 

responsáveis em relação a influência das suas atitudes no 

comportamento das crianças e adolescentes, pois a maioria 

afirmou que essa relação existia. Nesse viés, como parte 

predominante dos pais e responsáveis referiram que suas 

atividades passaram a demandar mais tempo e deixá-los mais 

estressados e sobrecarregados, isso pode ser refletido na 

saúde mental das crianças e adolescentes que convivem com 

eles. 

Somado a esse quadro, a própria doença do COVID-19, 

já influencia em alterações comportamentais e de humor pela 

mudança necessária na vida de toda a sociedade, fazendo com 

que, a maioria dos indivíduos se tornem mais agitados, 

ansiosos, irritados e intolerantes a contradições, podendo, 

inclusive, apresentar dores musculares e cefaleia, cansaço 

mesmo após o sono, déficit de concentração e memória, sendo 

essas repercussões muito prejudiciais para a saúde mental de 

toda a sociedade. 

Percebe-se que há uma lacuna na produção do 

conhecimento científico no que se refere à pandemia vivenciada 

no Brasil e no mundo, sendo necessária a ampliação do debate 

e uma atenção direcionada para a saúde das famílias, 

enfatizando-se os pais, na busca de favorecer a garantia e o 

direito da saúde física e mental de quem oferta cuidado aos 

seus filhos, crianças e adolescentes. 

Conclui-se, portanto, que é de extrema importância que 

os pais busquem estratégias para manter as crianças e 

adolescentes interessados nas atividades escolares, mas, sem 

a obrigação de serem os professores, diminuindo a pressão e o 

estresse voltado para essas atividades. É importante, também, 
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que os responsáveis procurem alternativas para administrar 

melhor as tarefas realizadas, destacando uma maior 

participação do pai ou de outros residentes do lar, distribuindo 

a carga de trabalho que estaria concentrada em apenas um 

indivíduo, que na grande maioria é a mãe. Existe, ainda, 

diversos grupos de apoio, com reuniões virtuais, que ficaram 

bastante populares, auxiliando os responsáveis a lidar com a 

intensa jornada de trabalho. 

Considera-se que este estudo é interessante para os 

profissionais da área de saúde e para os pais e responsáveis 

uma vez que busca compreender o contexto atual de pandemia, 

visto que se trata de uma situação atípica, para analisar suas 

repercussões e tentar implementar medidas de amenizá-las. 

Sendo assim, é de suma importância atentar para a saúde 

mental dos pais e responsáveis, porque isso não diz respeito 

apenas a eles, mas também as crianças e adolescentes sob 

sua responsabilidade. Por fim, tendo em vista as inúmeras 

consequências desse período em diversos âmbitos, são 

necessárias alternativas para reduzir os agravos dessa 

situação. 
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RESUMO: A territorialização é objeto de estudo imprescindível 
na área médica, abrangendo o processo saúde doença por um 
conjunto de ações inerentes ao indivíduo e ao ambiente em que 
ele habita. Dessa forma,  o conhecimento da importância do 
território é essencial desde o início da vida acadêmica do 
estudante. Sendo assim, o determinado estudo trata-se de uma 
análise descritiva, qualitativa, com abordagem direta e 
observacional do tipo relato de experiência que tem como 
abordagem a vivência relatada por alunos do curso de medicina 
acerca do território de determinada Unidade de Saúde da 
família, que foi realizado no mês de março no ano de 2020. 
Utilizou-se um roteiro semiestruturado e o registro de dados foi 
coletado por meio de fontes escritas, imagéticas e orais. 
Ademais, dada a importância do estudo da territorialização, o 
resultado obtido por meio dessa experiência foi a ampliação de 
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uma visão holística e humanizada dos estudantes para com o 
indivíduo no seu processo de saúde doença. Sendo assim, por 
meio da vivência, foi possível obter uma percepção da 
importância do processo de territorialização e do território como 
uma área que vai além da sua extensão geográfica e tem um 
impacto significante para o processo saúde-doença e fortalecer 
o aprendizado teórico e metodológico dos discentes com 
práticas que serão cotidiano em sua área de formação. 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Aprendizado 
Contextualizado, Educação de Graduação em Medicina, 
Território Sociocultural, Sistema Único de Saúde. 
 

INTRODUÇÃO   

 

No final dos anos 70, o Movimento da Reforma Sanitária 

Brasileiro nasceu no contexto da luta contra a ditadura e 

assumiu explicitamente o campo de luta e reinvindicações nas 

relações de trabalho e saúde. A expressão referia-se ao 

conjunto de mudanças e transformações necessárias no 

contexto da época, buscando também melhorias nas condições 

de vida da população, tendo como marco oficial a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986 (LACAZ, 

2019). 

Somado a isso, no Brasil, com a finalidade de organizar 

a política de saúde e estruturar a Atenção Primária (AP) e 

reivindicar o avanço do movimento pela Reforma Sanitária e a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi utilizada 

uma divisão de territórios em saúde, Distritos Sanitários, 

juntamente com o processo de regionalização (SHIMOGUIRI et 

al., 2018). 
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Observando um passado próximo, nota-se que o acesso 

universal à saúde foi legalizado na Constituição Federal de 

1988, conhecida como Constituição Cidadã, e na criação do 

SUS através da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe sobre a organização e regulação das ações 

de saúde, e na Lei Federal nº 8.142, de 28 de setembro de 

1990, que trata do financiamento da saúde e da participação 

popular. Dessa forma, deu-se a transformação da saúde em 

direito individual, assim como a origem do processo de criação 

do sistema público de saúde universal e descentralizado 

(SOUZA, 2018). 

Fruto de todos os movimentos e da dinâmica do 

processo de territorialização e de adoecimento, fez-se 

necessário a implementação da Política Nacional de Prevenção 

a Saúde (PNPS), a qual constatou que o estudo dos 

condicionantes e determinantes torna-se indispensável no 

processo saúde doença, visando a qualidade de vida dos 

usuários por meio da intersetorialidade e da formação de redes 

de corresponsabilidade (MALTA et al., 2018). 

Somado a isso, a última Política Nacional da Atenção 

Básica, de 21 de setembro de 2017, trouxe importante  

mudanças nas modalidades e composição das equipes. Trata-

se da definição de que as Equipes de Saúde da Família (ESF) 

devem ter, agora, no mínimo um (não mais quatro) Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), bem como da previsão de novos 

incentivos financeiros para modalidades de Atenção Básica 

(AB) não necessariamente baseadas em atributos e diretrizes 

da Atenção Primária em Saúde, tal qual adotadas na ESF. A 

força desses dispositivos provém do seu caráter indutor - ou 
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permissivo - e da receptividade dos atores aos quais se dirige, 

que tem como preceito a  reestruturação, ampliação da 

resolutividade, qualificação e consolidação da atenção básica, 

abrangendo uma equipe multidimensional composta por 

médico generalista ou especialista em medicina da família e 

comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 

da família, técnico de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde (BÁSCOLO, 2018). 

Sendo assim, uma das concepções do SUS foi a AB, 

considerada sua principal porta de entrada, dentre as quatro 

existentes, e ponto de partida para organização de sistemas 

locais de saúde. É possível dizer, então, que ela se organiza 

por meio de ações de esfera coletiva ou individual a partir da 

delimitação dos territórios de determinada região onde localiza-

se a Unidade de Saúde da Família (USF). Portanto, é de grande 

relevância o conhecimento acerca da territorialização, 

atentando os profissionais e estudantes da área de saúde à 

dinâmica vivenciada pelos moradores da região (MELO, 2018). 

Segundo Gomes (2019), a territorialização é o estudo do 

território a partir da sua análise, atentando para as condições 

vivenciadas pelos habitantes daquela área, tanto no âmbito 

dinâmico da saúde quanto nas esferas políticas, sociais, 

culturais e econômicas. Sendo assim, os Distritos Sanitários 

(DS), seriam uma área geográfica definida, com serviços de 

saúde para atender a população daquela região, de acordo com 

as suas características específicas, deveria atender todas as 

necessidades e problemas da população, em todos os níveis de 

atenção à saúde. Por isso, a divisão territorial é de suma 
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importância para que a AP possa agir de acordo com seus 

princípios (SHIMOGUIRI et al., 2018). 

 Nesse viés, sabe-se da precisão do aprimoramento do 

conhecimento dos alunos a partir de experiências vivenciadas 

em serviços de saúde para desenvolvimento de um vínculo 

entre a universidade e a sua área de formação, principalmente 

quando relacionada ao bem-estar. Diante disso, no Brasil, como 

nas demais nações, ocorrem transformações na busca da 

mudança da formação médica para que se fortaleçam os 

objetivos e princípios norteadores do SUS para o 

desenvolvimento da atenção a saúde com foco voltado para as 

necessidades e características peculiares que contemplem as 

comunidades por meio do delineamento de projetos (ARAUJO 

et al., 2017). 

A partir disso, conhecer o processo dinâmico de 

territorialização entra como ponto importante para a realização, 

planejamento, discussão e avaliação de projetos voltados para 

saúde e perceber os possíveis nós críticos existentes, pois, é 

necessário um amplo conhecimento acerca dos determinantes 

e condicionantes da saúde que abrangem aquele territóio em 

questão para constituir um plano específico para as 

necessidades daquela população (ARAUJO, 2017). 

Ademais, o Programa Mais Médicos (PMM), lançado no 

ano de 2013, e revogado no ano de 2019, o qual passou a ser 

denominado Médicos pelo Brasil, pelo governo federal, foi 

imprescindível no processo de trabalho das ESF  e na AP 

caracteriza-se pelo aumento da oferta de serviço médico no 

território brasileiro, para que cesse a necessidade da população 

de saúde pública e aumente a qualificação da atenção básica. 
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Por conseguinte, adota três princípios que são primordiais para 

a área médica, introdução de profissionais com currículos 

voltados para o atendimento humanizado, aumento do número 

de vagas em cursos de medicina e residências em inúmeras 

regiões (JUSTO et al., 2017). 

A identidade de determinado território é evidenciada por 

meio da reunião de situações históricas, ambientais e sociais, 

desde a sua modificação. Sendo assim, para a  estratégia de 

políticas públicas, é necessário o reconhecimento deste, e por 

consequência a identificação dos problemas de saúde 

enfrentados pela população que nele habitam. Portanto, a 

complexidade do território vai além de sua  extensão 

geográfica, apresentando também um perfil epidemiológico, 

demográfico, social, cultural, político, tecnológico e 

administrativo (GONDIM et al., 2008). 

Não obstante, é preciso lembrar que o ACS reside no 

território em que abrange a USF, o que o torna indispensável 

para o estudo daquela área, facilitando a equipe a destrinchar 

os problemas vivenciados pelos habitantes dessa região 

(CORDEIRO et al., 2015). Nessa USF, cada ACS é responsável 

por cerca de 150 famílias, em média são 550 pessoas, 

totalizando 1650 usuários cadastrados. Caso todas as famílias 

optassem pelo cadastramento, incluindo as que possuem poder 

aquisitivo maior, o total chegaria a 4000 usuários cadastrados. 

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), de 21 

de setembro de 2017, cada ESF pode atender entre 3.500-

2.000 pessoas e a ACS deve fazer a cobertura de cerca de 400 

a 750 pessoas (MELO, 2018). 
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Dessa forma, o objetivo deste estudo é relatar a 

relevância de conhecer o processo dinâmico da territorialização 

para os acadêmicos dos semestres iniciais dos cursos da área 

da saúde, em especial da medicina, com a finalidade de agregar 

ao conhecimento teórico a vivência das atividades práticas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com 

análise qualitativa e abordagem direta e observacional do tipo 

relato de experiência no contexto das atividades teórico-

práticas desenvolvidas no decorrer do Módulo Atenção em 

Saúde I (AS I), do curso de Medicina, da Faculdade de Ciências 

Médicas da Paraíba (FCM/PB). O processo de aprendizado foi 

experimentado pelos acadêmicos no período de estágio no 

Território área de uma USF, em março de 2020, no município 

de João Pessoa/PB com a finalidade de vivenciar a teoria que 

foi estudada nas aulas expositivas dialogadas do referido 

módulo. 

Houve a divisão dos estudantes, de forma randômica e 

em pequenos grupos de até dez alunos, para contemplar cada 

USF selecionada para campo de estágio e com vínculo à 

faculdade. As docentes do módulo subdividiram os grupos para 

maior rendimento da experiência e um aprendizado adequado. 

Foram pactuadas, então, seis atividades práticas a serem 

desenvolvidas no território área: conhecimento do processo de 

territorialização, acompanhamento de visitas agendadas pelos 

ACS, e na própria USF: observação da dinâmica do processo 

de trabalho dos profissionais da ESF, desenvolvimento de uma 



TERRITORIALIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA COMO INSTRUMENTO DE 
FORMAÇÃO PARA ALUNOS DE MEDICINA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

169 
 

atividade educativa na sala de espera da USF ou na escola, de 

acordo com a temática sugerida pela equipe e 

acompanhamento do registro e cálculos dos indicadores para 

as discussões de planejamento da sala de situação da referida 

equipe. 

Entretanto, as quatro últimas atividades propostas não 

foram realizadas em virtude do encerramento das atividades 

nos locais de estágios nas USF, determinado pelo decreto do 

governo do estado com o isolamento e distanciamento sociais 

em virtude da pandemia da Covid-19. Nesse cenário, as duas 

primeiras visitas objetivaram a compreensão do processo de 

territorialização em saúde e suas particularidades nas 

condições de saúde locais, fornecendo assim habilidades 

clínicas e diagnósticas aos alunos no processo de saúde e 

doença das pessoas.  

Os alunos foram orientados pela professora e 

acompanhados pelo ACS designado pela ESF a mostrar o 

território área compreendido da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) em questão, seguindo a rotina de trabalho do profissional 

mencionado para poder observar sua forma de conhecer, 

visitar, cadastrar e acompanhar  as famílias da sua 

responsabilidade em sua  microárea de atuação. Nesse sentido, 

foi utilizado um roteiro semiestruturado de perguntas durante as 

visitas, fazendo o apontamento dos dados  e gravando áudio 

nos celulares das informações fornecidas pelo ACS. Após duas 

caminhadas e visitas realizadas no território, foi feita a 

transcrição das informações por meio destas fontes escritas, 

orais e imagéticas como instrumento avaliador do processo de 

territorialização. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Com frequência, comenta-se que cada território contém 

suas particularidades epidemiológicas, culturais, econômicas, 

sociais, políticas e demográficas. Logo, as ESF devem 

compreender as características do território que atuam, para 

poderem entender o processo saúde-doença, que tem direta 

relação com os aspectos citados acima (SHIMOGUIRI et al., 

2018). A partir da visita inicial na USF, foi realizada uma 

caminhada pelas ruas do território área acompanhadas da ACS, 

responsável por uma das microáreas, com o objetivo de 

reconhecimento e possibilitar a visualização como ocorre, na 

prática, o processo dinâmico da territorialização e das 

individualidades de cada microárea. 

Durante a caminhada de reconhecimento territorial, 

podemos observar várias microáreas mistas compostas com 

grandes disparidades econômicas e por microáreas de risco, as 

quais expõem os seus moradores aos riscos ou agravos à 

doenças, com ruas sem saneamento básico, casas construídas 

em região de preservação ambiental e próximas ao rio que 

atravessa a cidade de João Pessoa/PB, falta de coleta de lixo e 

instalação de energia elétrica irregulares.  

Além da verificação de diversas barreiras geográficas 

naturais: aclives e declives em ruas muito estreitas sem 

calçamento e com esgoto a céu aberto que dificultam o 

transporte dos usuários até a USF ou à outros locais.  Em uma 

das microáreas é possível ver claramente como a desigualdade 

social acentuada, visto que de um lado constata-se construções 

de luxo, edifícios de grande porte em alvenaria estrutural, casas 
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grandes com modernos sistemas de vigilância e do outro lado 

da rua comunidades com moradores que tem menor ou 

nenhuma renda per capta domiciliar, com casas sem uma 

infraestrutura adequada de água, luz e esgoto, criação de 

animais domésticos, terrenos com acúmulo de lixo e área de 

armazenamento inadequado de material reciclável. Para 

entender melhor esse processo, a Figura 1 mostra o 

desequilíbrio social encontrado nas microáreas. 

 

Figura 1. Representação da desigualdade social encontrada na 

microárea II. 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2020. 

 

A ACS mostrou as divisões territoriais, barreiras 

geográficas e comentou sobre as barreiras cultural presentes 

que dificultam o cadastramento e acompanhamento das 

famílias, relatando quais as microáreas de risco no território. 

Duas microáreas desse território área são interligadas e, ao 

mesmo tempo, separadas pelo rio. Nesse local, foi constatado 

um  ponto de venda de drogas com marcação do grupo 
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dominante nas paredes e muros das casas. A falta de 

saneamento básico, com fossas construídas pelos próprios 

moradores, presença de aves e mosquitos, devido à 

proximidade do rio, ligações clandestinas de energia elétrica 

são acentuadas. Ademais, nessa área, alguns moradores 

trabalham com reciclagem, mas não conseguem local 

adequado para o armazenamento e não acolhem as 

orientações provenientes dos profissionais da ESF do território. 

A Figura 2 exemplifica a precariedade e fragilidade dos 

domicílios dos usuários dessa microárea, a ausência de 

saneamento básico e a inexistência de ações locais da 

comunidade e da gestão para melhorar o desenvolvimento 

sustentável do ambiente, que vão desde a coleta e a destinação 

adequada do lixo até programas que incentivem a reciclagem, 

a reutilização e redução do consumo de produtos que gerem 

resíduos dos materiais jogados de maneira inadequada nos 

terrenos e nas margens dos rios. Outrossim, faz -se necessário 

o estímulo das práticas de consumo saudável, as quais são 

fatores cruciais evitar ou dificultar o  desenvolvimeto de 

doenças típicas de países subdesenvolvidos ou em fase de 

desenvolvimento da população adscrita.  

Sendo assim, todos esses fatores colaboram para o 

desenvolvimento e perpetuação das doenças infecto-

contagiosas e parasitárias, são as áreas que os moradores 

apresentam mais chances de adquirir uma doença ou de 

adquirirem com maior gravidade do que o restante da 

população, ou seja, possuindo um coeficiente de saúde baixo. 

Além de acarretarem na diminuição na qualidade, e por 
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consequencia, da expectativa de vida dessas pessoas 

moradoras nesses locais (SHIMOGUIRI et al., 2018). 

 

Figura 2. Domicílios precários e falta de saneamento básico.  

 
Fonte: Acervo dos autores, 2020. 

 

A acessibilidade geográfica é definida a partir da 

localização dos usuários em relação a localização da USF, 

considerando a distância, os meios para chegar ao local, o 

tempo e se há alguma barreira geográfica. A disponibilidade dos 

serviços de saúde para a população demonstra que estão em 

número e em qualidade apropriadas para atender as 

necessidades dos usuários (OLIVEIRA et al., 2019). Durante as 

visitas foi possível comprovar a existência de barreiras 

geográficas e outros problemas que restringem a 
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acessibilidade, destacando-se os fatores geográficos, 

desigualdades socioeconômicas e situações que envolvem à 

organização de oferta e demanda. 

As barreiras naturais ou geradas a partir da 

transformação do espaço pela atividade do homem estão entre 

os fatores geográficos que podem ser encontrados no território 

área. O tempo de deslocamento muito grande determinado pela 

trajetória que o usuário realiza, muitas vezes caminhando por 

não ser possível utilizar meios de transporte pelas ruas muito 

estreitas, também é um obstáculo. E, juntamente com as 

barreiras naturais, consituiem outras formas de obstáculos ao 

acesso das pessoas aos cuidados de saúde, pois mostram a 

resistência imposta pelo espaço geográfico às trajetórias de 

deslocamento dos usuários em direção à unidade de saúde 

mais próxima (SILVA JUNIOR et al., 2010). 

O Brasil passa por um crescimento territorial e 

verticalização das moradias, além de contar com a  grande 

diversificação miscigenação dos povos e das culturas, como os 

índios, negros e imigrantes europeus e latinos. A população de 

menor renda per capta, na maioria das vezes, não tem acesso 

a dignas condições de moradias nos centros urbanos, tendo de 

recorrer às periferias, e frequentemente, constóem em terrenos 

irregulares ou ocupam casas abandonadas, e com isso, essas 

pessoas apresentam mais problemas de saúde, seja pela falta 

de infraestrutura, por menor qualidade nas escolas, 

necessitando de uma demanda maior de investimentos por 

parte de vários setores governamentais (SHIMOGUIRI et al., 

2018). 
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Figura 3. Exemplificação de uma barreira geográfica 

encontrada durante a visita. 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2020. 

 

Nesse sentido, pode-se citar ainda  um relato feito pela 

ACS, que citou que há alguns uns anos houve  a realocação 

dos moradores de duas microáreas de risco, que moravam nas 

margens do rio para casas de alvenaria, com energia elétrica 

adequada e saneamento básico, construídas através de um 

programa governamental, mas para outro bairro e distante do 

local de trabalho dessas pessoas. O resultado desse falta de 

diálogo entre os envolvidos foi o retorno para as antigas 

moradias de taipa. 
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A USF visitada segue o conceito de saúde ampliada, 

proposto pela ESF, modelo prioritário da AP, que quis ampliar 

o conceito de saúde, introduzindo ações individuais e coletivas 

de promoção, prevenção, cura e recuperação, contando com a 

ajuda de equipes multidisciplinares, para melhorar a qualidade 

de vida da população. Nesse sentido, houve a divisão do 

território em: território-área (representa determinada população, 

com vínculo à uma USF), território microárea (divisão do 

território área, é onde a ACS atua, podendo ser de risco ou não, 

onde são realizadas as visitas de acompanhamento) e território 

moradia (onde reside a família, permite um aprofundamento 

sobre o processo de adoecimento) (SHIMOGUIRI et al., 2018). 

Ademais, na USF também há anúncios de vacinação, 

estímulo a consultas de pré-natal, alguns avisos voltados às 

características específicas do território, no qual ela está 

localizada, há acompanhamento à idosos e a enfermos 

acamados. As Visitas Domiciliares (VD) dos ACS acontecem 

diariamente, com maior atenção aos usuários que possuem 

alguma enfermidade, que os impeça de deambular ou estejam 

restritos ao domicílio, que necessitam de um acompanhamento 

e não tem como comparecer a USF. Nessas situações, a ACS 

informa a ESF sobre o caso do paciente, para que essa equipe 

possa realizar uma consulta domiciliar e auxiliar no tratamento 

do usuário, oferecendo todo o aparato necessário a partir das 

necessidades do paciente e suas queixas.  

O processo de território, as visitas domiciliares e os 

cadastramento de novas famílias foram as atividades que 

tiveram mais ênfase nas atividades práticas vivenciadas pelo 

grupo. 
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CONCLUSÕES 

 

Ao participar a prática na USF, verificamos que diversos 

conhecimentos são necessários para o desenvolvimento 

acadêmico e profissional na área médica, tanto os técnico-

científicos quanto os biopsicossociais e holísticos. Desta forma, 

os futuros profissionais terão uma visão ampliada da 

importância da territorialização em saúde.  

O primeiro contato dos alunos com a comunidade deixou 

explícito como a teoria da sala de aula estava presente na 

realidade e contribuiu para muitas reflexões. Nesse sentido, 

ficou evidente a importância do processo de territorialização, 

que apontou a necessidade de conhecer cada território, cada 

família de modo singular, para assim se compreender o 

processo saúde-doença e poder tratá-los da melhor forma, 

conforme suas características.  

Por fim, pode-se dizer que as visitas domiciliares 

aumentam o vínculo da família com os profissionais da USF e 

com os alunos, gerando assim mais possibilidades de  

prevenção de agravos e promoção da saúde e, muitas vezes, 

de evitar o adoecimento. Sendo assim, iniciamos uma 

entendimento mais humanizado da Medicina, conhecendo os 

usuários de modo integral. 
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RESUMO: A visita domiciliar, modelo de trabalho utilizado pela 
atenção primária à saúde, ultrapassa a barreira do consultório, 
permitindo ampliar a clínica e a relação médico-paciente. As 
ferramentas da abordagem familiar são fundamentais pois 
asseguram que informações sejam colhidas com precisão e 
intervenções sejam realizadas. A presente pesquisa consiste 
numa revisão de literatura sistemática a partir de bases de 
dados em ciências da saúde com objetivo de apresentar os 
conceitos das principais ferramentas de abordagem familiar de 
forma a elaborar um guia teórico-prático. Mediante a análise da 
literatura eleita, foram definidas seis ferramentas de abordagem 
que norteiam a visita familiar: Ciclo de Vida da Família, visa 
estadiar a história familiar e suas transformações ao longo do 
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tempo; Genograma, instrumento que investiga a transmissão 
multigeracional dos padrões familiares de adoecimento; 
Ecomapa, representação gráfica da rede de apoio familiar; 
PRACTICE, questionário acerca da avaliação frente a 
problemas específicos; FIRO, modelo que permite conhecer a 
estrutura de trocas sentimentais; e APGAR da Família, 
questionário com intuito de quantificar a percepção dos 
relacionamentos familiares. As ferramentas de abordagem são 
métodos de coleta de informações e aplicação de intervenções 
no ambiente familiar indispensáveis à visita domiciliar, 
permitindo, assim, a ampliação da clínica na atenção básica 
frente ao processo saúde-doença. 
Palavras-chave: Medicina de família e comunidade. Estratégia 

de saúde da família. Ferramentas de abordagem familiar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com a promulgação da Constituição Federal Brasileira 

de 1988, que garantiu o acesso à saúde como direito social 

fundamental e dever do Estado, foi implantado, em 1990, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) tendo por princípios a 

universalidade, equidade e integralidade. Com base nesses 

princípios e frente à necessidade de ultrapassar o modelo 

assistencial de saúde, foi criado, em 1991, o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) tendo enfoque, 

especialmente, na redução da mortalidade infantil e materna 

(STARFIELD, 2002). 

 Frente ao sucesso do PACS nas regiões norte e 

nordeste, uma nova concepção em saúde foi instaurada 

baseado na percepção da família como campo de intervenção 

em saúde, dessa forma, foi criado pelo Ministério da Saúde 
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(MS) em 1993, o Programa Saúde da Família (PSF) como um 

modelo de atenção que reconhece a saúde como direito de 

cidadania que tem como finalidade a melhoria da condição de 

vida por meio de uma assistência resolutiva, integral e 

humanizada (LEVICOVITZ e GARRIDO, 1996). 

 O PSF caracteriza-se por estratégia que tem como 

fundamento assistir ao indivíduo e à sua família de maneira 

contínua, desenvolvendo, assim, ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde (ROSA e LABATE, 2005). Portanto, a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) reorganiza a prática 

assistencial, biomédica e hospitalocêntrica, de forma que 

 
a atenção passa a estar centrada na família, 

entendida e percebida a partir do seu ambiente 

físico e social, o que vem possibilitando às equipes 

de saúde da família uma compreensão ampliada 

do processo saúde/doença e das necessidades 

que vão além de práticas curativas (SILVA e 

SANTOS, 2003, p. 8). 

 

 Seria inconsistente trabalhar com famílias sem antes 

defini-las, assim, apesar da pluralidade em seu sentido, Brasil 

(2010, p. 6, grifo nosso) propõe-la “como um sistema de 

relações interpessoais, dinâmica, estruturada segundo um 

conjunto de crenças, valores e normas construído sob uma 

influência cultural determinada pelo contexto em que se vive”. 

Portanto, ao trabalhar com famílias no âmbito da ESF, 

deve-se entendê-la como um grupo plural e, ao mesmo tempo, 

único, sendo esse moldado por crenças e tradições, 

transpostas ao longo de gerações, que cunham a visão de 
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mundo de seus membros e, primordialmente, a forma com que 

esses encaram o processo de adoencimento. Acrescenta-se,  

 
cada indivíduo responde de maneira particular aos 

problemas sendo que as condições apresentadas 

pelos membros podem estar relacionadas a 

disfunções da mesma, sendo necessário intervir 

em todo o sistema familiar (LACERDA et al., 2017, 

p. 27). 

 

 A partir do entendimento da família como um sistema, a 

Abordagem Familiar, princípio proposto para a Atenção 

Primária à Saúde (APS) (STARFIELD, 2002), permite a 

ampliação clínica para além do modelo biomédico, de forma 

que “intervir numa enfermidade ou manter a saúde no contexto 

da família significa entender sua estrutura, funções, 

desenvolvimento e relação do processo saúde-doença” 

(BRASIL, 2010, p. 5). Haja visto a necessidade em acessar 

famílias, foram desenvolvimentos em base multidisciplinar as 

Ferramentas de Abordagem Familiar como instrumentos que 

permitem não apenas o entendimento, mas também a 

intervenção no ambiente familiar pela equipe de ESF, 

contribuindo, destarte, para sua compreensão biopsicossocial. 

 O estudo exposto tem por objetivo apresentar uma 

revisão das principais Ferramentas de Abordagem Familiar 

empregadas pelas equipes da ESF na visita domiciliar numa 

visão teórico-prática, de forma a construir um guia para sua 

aplicação e interpretação, além disso, visa suprir a necessidade 

de atualização da literatura bibliográfica acerca do tema. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente texto consiste em uma revisão bibliográfica 

sistemática que tem por objetivo apresentar os conceitos de 

ferramentas de abordagem familiar utilizadas pela medicina de 

família e comunidade (MFC) no contexto das visitas 

domiciliares solicitadas nas unidades básicas de saúde (UBS) 

de forma a elaborar um guia teórico-prático frente a 

necessidade de abordar a família integralmente, desde sua 

relações intrínsecas, como também, extrínsecas. 

Para tal, foram pesquisados textos por meio dos 

seguintes motores de busca, Literatura Latino-Americano e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), U.S. National Library 

of Medicine (PubMed), Scientific Eletronic Library Online 

(SciElo) e Google Scholar; delimitando-se por meio dos 

descritores, Medicina de Família e Comunidade (Family 

Medicine), Estratégia de Saúde da Família (Family Health 

Strategy) e Ferramentas de Abordagem Familiar (Tools for 

Assessing Families).  

Os critérios de seleção foram, para inclusão, artigos que 

apresentavam um discussão histórica e/ou prática das 

ferramentas de abordagem familiar no contexto da visita 

domiciliar e, para exclusão, textos que não se encaixavam no 

escopo deste trabalho e/ou não que apresentavam uma revisão 

do tema. 

A busca resultou em vinte e seis (26) artigos, dos quais 

seis (6) foram inclusos após a aplicação dos critérios 

supracitados. Para completar a literatura, foram utilizadas de 

forma integrativa livros-texto históricos no intuito de aproximar 

o presente guia à realidade da prática médica brasileira. A 
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busca não se delimitou em periodicidade haja visto a escassez 

de trabalhos atualizados nas bases de dados em saúde, além 

da intenção em fazer uma revisão extensa do tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os conceitos norteadores 

das seguintes ferramentas de abordagem familiar utilizadas na 

prática da MFC: Ciclo de Vida da Família, Genograma, 

Ecomapa, P.R.A.C.T.I.C.E., F.I.R.O. e o questionário 

A.P.G.A.R. da Família; destacando a interpretação dos dados 

obtidos e aplicação de intervenções a partir dos mesmos. 

O Ciclo de Vida Familiar é uma ferramenta que visa 

estadiar a história familiar de acordo com as transformações em 

seu desenvolvimento (GUSSO et al., 2019, p. 224) e, dessa 

forma, identificar situações nas quais o surgimento de 

disfunções é mais frequente (WAGNER, 2001). A passagem 

entre as fases exige que essa se reorganize, adaptando-se 

funcionalmente – papéis e tarefas – à nova conformação. 

Salienta-se que o momento de maior vulnerabilidade da 

estrutura familiar ocorre durante as passagens entre os ciclos 

de vida visto que a transição exige a readaptação do ambiente 

familiar, como também, dos papéis e tarefas a serem 

desdobrados pelos seus membros, como afirma McGoldrick 

(1995, p. 8),  

 
o estresse familiar é geralmente maior nos pontos 

de transição de um estágio para o outro no 

processo de desenvolvimento familiar, e os 

sintomas tendem a aparecer mais quando há uma 
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interrupção ou deslocamento no ciclo de vida 

familiar em desdobramento. 

 

Assim, “não existe certo ou errado na maneira de como 

se atravessar o ciclo, pois diferentes culturas têm diferentes 

ritos de passagem” (Asen et al., 2004 apud GUSSO et al., 2019, 

p. 224), contudo, o sucesso da transição só é garantido pela 

funcionalidade das fases anteriores e capacidade de 

readaptação. 

Carter e McGoldrick (1995) sugerem seis fases do ciclo 

familiar para população de classe média americana (Tabela 1). 

Deve-se atentar ao processo emocional de cada estágio, às 

mudanças por esse requerido, como também, às oportunidades 

no âmbito das ações em saúde. 

Para se adequar à realidade das famílias de classe 

popular brasileiras, foi proposto por Fernandes e Curra (2006) 

o ciclo de vida em três fases, levando em consideração os 

determinantes socioeconômicos e a sobreposição de fases que 

ocorrem nessas famílias. São elas, (1) Família composta por 

adulto jovem; (2) Famílias com filhos pequenos; e (3) Família 

no estágio tardio. 

Nesses sistemas, as fronteiras entre adolescência e vida 

adulta tendem a ser mal delimitadas pois seus agentes 

costumam ser responsáveis por si mesmos e fonte de renda por 

volta dos 10 aos 13 anos de idade – família composta por adulto 

jovem. A fase intermediária – famílias com filhos pequenos – é 

marcada pela formação da família sem uma estrutura bem 

consolidada, comumente, forma-se um núcleo familiar que 

inclui mais de uma geração (família extensiva). A última fase – 

família em estágio tardio – ocorre a formação de um subsistema 
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familiar com mais de três gerações que, normalmente, 

compartilham da mesma fonte de renda. 

 

Tabela 1. Ciclo de Vida da Família frente à Clínica Ampliada. 

 
Fonte: Adaptado de Carter e McGoldrick (1995). 

 

Portanto, o modelo de ciclo de vida da família 

possibilitará à equipe multiprofissional de ESF prever as 

possíveis disfunções características de cada estágio de vida, 

além de propiciar uma orientação de práticas de promoção e 

prevenção de saúde adequada àquela família. Silva e Santos 

(2003, p. 9) ressaltam, ainda, que “a ferramenta permite auxiliar 

a família na compreensão das tarefas que devem ser cumpridas 

para atravessar estas transições” e que o contexto social, 

econômico e político impacta diretamente na forma com que 

tais fases são vivenciadas. 

O genograma, definido por McDaniel et al. (2005) como 

a anatomia da família, é um instrumento que tem por objetivo 

representar, por meio de um diagrama, a arvore genealógica da 
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família – heredograma familiar, permitindo a observação da 

estrutura e história familiar (Figura 1). 

 

Figura 1. Genograma da Família de Ariovaldo e Marilda. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A ferramenta  possibilita à equipe a visualização da 

família em dois eixos, o vertical, o qual representa a 

“transmissão multigeracional dos padrões familiares” (BOEWN, 

1980), como, por exemplo, doenças genéticas, doenças 

crônicas, vícios, hábitos ocupacionais e estilo de vida; enquanto 

o eixo horizontal permite o acompanhamento das relações 

interfamiliares de afetividade, resolutividade e enfrentamento 

de dificuldades. Além disso, McGoldrick, Gerson e 

Shellenberger (1999) apontam quatro categorias de 

interpretação do genograma, sendo elas, (1) composição e 

estrutura familiar, incluindo tipologia familiar e subsistema 

fraterno; (2) ciclo de vida familiar, englobando a fase do ciclo e 
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a crise normativa ou acidental; (3) padrões de repetição ao 

longo das gerações, envolvendo padrões de morbidade, 

funcionamento, relacionamento e estruturais; e, por fim, (4) 

equilíbrio e desequilíbrios familiares. 

A confecção do genograma inicia-se a partir da 

representação geracional da “pessoa índice” obedecendo 

regras preestabelecidas de elaboração gráfica que fogem à 

intenção dos autores deste capítulo aqui relatar. Contudo, de 

forma geral, o diagrama deve incluir: 

 
informações demográficas, situações 
ocupacionais, nível educacional, alcoolismo, 
drogadição, desemprego, datas de nascimento, 
ordem de nascimento, número de filhos, morte, 
doença crônica, nome dos pacientes, [história de] 
abuso sexual e eventos importantes da história 
familiar (MAGALHÃES, 2008, p. 26, grifo nosso). 

 

Portanto, o genograma é uma ferramenta que permite 

observar o contexto familiar no qual o indivíduo está inserido e 

como esse influencia sua vida, seus padrões de adoecimento e 

repetição geracional de comorbidades, suas relações familiares 

e, ainda, a fase do ciclo de vida na qual a família se encontra; 

assim, orientando estratégias de promoção, prevenção e, até 

mesmo, intervenção. Dessarte, esse instrumento de 

abordagem familiar vale-se tanto ao âmbito terapêutico, como 

também, diagnóstico e deve ser utilizado pelo médico de família 

de forma complementar à anamnese (REBELO, 2007). Os 

autores destacam ainda a capacidade dessa ferramenta em 

estreitar a relação médico-paciente. 
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Todavia, uso do Genograma está associado 

basicamente à um exame complementar, isto é, mesmo com 

suas vantagens, não deve ser utilizado como única ferramenta 

fonte de informações já que o Genograma não avalia a 

dinamicidade e o grau de funcionalidade familiar, assim como 

permite com que ocorram falhas, haja visto a subordinação dos 

dados ao olhar dos membros da família. Logo, fazer um 

diagnóstico baseado apenas no Genograma será reducionista 

pois a percepção e compreensão do médico deve ser avaliada 

de forma conjunta, desse modo, o Genograma apresenta-se 

como um auxílio para que o cuidado seja longitudinal (REBELO, 

2007). 

O ecomapa, por sua vez, é um ferramenta integrativa ao 

genograma que tem por objetivo apresentar um diagrama das 

relações familiares para com a comunidade, elaborando-se a 

“rede social da família” (CHAPADEIRO et al., 2012) que pode 

ser composta por instituições sociais, familiares, vizinhos etc. 

 

Figura 2. Ecomapa da Família de Jair e Rosa. 

 
Fonte: Pillitteri (1999). 
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Sua função é destacar redes de apoio à família (Figura 

2) que poderão ser fundamentais ao enfrentamento de 

situações conflitantes, como, por exemplo, doenças crônicas, 

doenças genéticas, violência doméstica, abandono, luto, dentre 

outras. Por conseguinte, pode ser utilizada pela equipe de ESF 

para orientar qual a intensidade e frequência das intervenções 

a serem realizadas no meio familiar. 

A representação gráfica do ecomapa é dada por meio de 

um círculo central, representando a família em questão, envolto 

por círculos menores, retratando os equipamentos de amparo 

da sociedade. As relações entre esses são representadas por 

linhas, sendo essas contínuas (forte ligação), pontilhadas 

(ligação frágil) e tracejadas (aspectos estressantes); e setas 

indicando o fluxo de afetividade entre os componentes. 

 

Tabela 2. Estágios de Abordagem do Modelo PRACTICE. 

 
Fonte: Adaptado de Walters (1996). 
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Para a avaliação funcional da família frente à problemas 

específicos a equipe de ESF pode lançar mão do modelo 

P.R.A.C.T.I.C.E. que facilita a coleta e organização das 

informações inerentes ao problema, outrossim, a elaboração de 

intervenções (Tabela 2). O esquema deve ser aplicado por 

intermédio da conferência familiar, sendo interessante sua 

utilização nos encontros iniciais (MAGALHÃES, 2008), 

podendo ser empregado em situações de ordem médica, 

comportamental e de relacionamento (WALTERS, 1996); o que 

permite a aproximação de múltiplas interfaces criadoras de 

problemas à família analisada (DITTERICH et al., 2009). 

O acrônimo representa estágios de análise durante a 

entrevista, sendo elas, Problema apresentado (Presenting 

problem); Papéis e estrutura (Roles and structure); Afeto 

(Affect); Comunicação (Communication); Ciclo de vida (Time in 

life cycle); Doença na família (Illness in family); Lida (Coping 

with stress); e Ambiente ou ecologia (Environment or Ecology). 

Outra ferramenta que pode ser aplicada ao contexto 

familiar é a teoria Fundamental Interpersonal Relations 

Orientations (FIRO) dos relacionamentos interpessoais. A teoria 

tem por finalidade avaliar as consideradas “necessidades 

afetivas fundamentais comuns aos seres humanos”, sendo 

essas a de se sentir importante, competente e simpático 

(SHULTZ, 1958). 

No ambiente familiar, a ferramenta visa estudar os 

comportamentos de inclusão, controle e intimidade frente às 

mudanças das relações cotidianas de uma família  decorrentes 

de processos que perturbam a higidez do núcleo familiar, 

ressaltando, assim, a teoria das necessidades individuais e sua 

implicância no todo. Esse modelo permite à equipe 
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multiprofissional da ESF conhecer a estrutura familiar e suas 

relações de poder e troca de sentimentos e, dessa forma, 

intervir. 

Sengundo Moysés e Silveira Filho (2002) a ferramenta 

deve ser apliacada em quatro situações: (1) quando a família 

pode ser estudada quanto às suas relações de poder, 

comunicação e afeto; (2) quando a família passa por mundaças, 

como as que ocorrem entre as fases do ciclo de vida; (3) quando 

a inclusão, o controle e a intimidade são necessários ao manejo 

do problema apresentado; e (4) quando essas formam uma 

sequência lógica de prioridade para o tratamento da disfunção 

familiar relatada. 

Para o amplo entendimento desse instrumento, alguns 

termos norteadores devem ser brevemente explanados, a 

inclusão representa a dinâmica de relacionamento interfamiliar 

frente ao problema, ou seja, estuda a participação de seus 

membros no enfrentamento da situação problema de forma a 

fomentar a conenctividade entre os mesmos; o controle 

relaciona-se ao exercício do poder no ambiente da família, 

podendo o membro ser classificado de forma dominante – 

indivíduo que exerce influência sobre o sistema; reativo – 

aquele que se opõe ao dominante; e colabortivo – quando o 

poder é compartilhado; a intimidade condiz com as “relações 

interfamiliares correlatadas às trocas interpessoais” no 

compartilhamento de sentimentos, esperanças e frustações. 

A partir dessa observações sobre o modelo F.I.R.O. de 

avaliação familiar, conclui-se que esse é útil ao manejo de 

situações que envolvem mudanças no papéis desempenhados 

pelos membros da família em decorrência de crises (e.g., 

paciente acamado que necessita de cuidado constante), sendo, 
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também, utilizada para examinar a funcionalidade orgânica da 

família frente às mudanças em seu ciclo de vida que afetam a 

percepção do individuo quanto a seu papél na família (e.g., 

síndrome do “ninho vazio”). Wilson et al. (1996) indica, ainda, o 

uso desse instrumento para toda circunstância que altere as 

relações de trocas afetivas dentre o núcleo familiar. 

Por fim, o Adaptation, Partnership, Growth, Affection and 

Resolve (APGAR) da Família (Figura 3) consiste num 

questionário de cinco perguntas que tem por objetivo 

quantificar, por meio de um escore, “a percepção que o doente 

tem do funcionamento familiar, bem como esclarecer o tipo de 

relação/integração que ele tem com os membros da família” 

(FERREIRA e FIAMENGHI, 2015, p. 135) e como essa pode 

interferir no problema apresentado. 

 

Figura 3. Questionário APGAR da família. 

 
Fonte: Adaptado de Smilkstein (1978). 
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Smilkstein (1978) indica uso do questionário A.P.G.A.R. 

da família em três situaçõe que solicitam a compreensão do 

nível de funcionalidade familiar, (1) quando a equipe pretende 

envolver a família no cuidado do paciente; (2) quando um novo 

paciente é apresentado ao serviço, permitindo ao médico 

estabelecer uma visão da interação familiar; e, por fim, (3) 

quando a equipe maneja um situação de crise no lar, uma vez 

que permite a identificação de pontos de estresse que 

interferem em sua harmonia. 

O escore para cada pergunta que compõe o APGAR da 

família deve ser o seguinte, quase sempre, dois (2) pontos; 

algumas vezes, um (1) ponto; e nunca, zero (0) ponto. A 

avaliação do resultado obtido se dará assim, sete a dez (7-10) 

pontos, altamente funcional; quatro a seis (4-6) pontos, 

moderadamente funcional; e de zero a três (0-3) pontos, 

intensamente disfuncional (CHAPADEIRO et al., 2012, p. 78). 

A comparação dos dados obtidos após a aplicação do 

questionário reflete, de forma qualitativa, o estado funcional da 

família, informação que poderá ser usada para o 

desenvolvimento de um plano terapêutico adequado à 

disfunção familiar apresentada. 

No contexto da ESF, a clínica ampliada é um modelo de 

atenção à saúde que funciona com base em um conceito de 

saúde integral, se preocupando com a promoção, prevenção e 

reabilitação em saúde. Considera-se a saúde como resultado 

de fatores biológicos, psicológicos, familiares, sociais, 

ambientais e políticos. Esse modelo tem como pilar a integração 

da equipe de profissionais em prol do cuidado e tratamento de 

acordo com a especificidade de cada problema apresentado, 

dessa forma, criando vínculo e diálogo para com o paciente. 
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São retratadas questões além do individual, as quais incluem 

ações junto à família, como as condições de vida, a 

configuração familiar, a rotina da família e outros fatores que 

possam influenciar no processo de adoecimento (BRASIL, 

2004). Diante disso, fica evidente que a clínica ampliada 

promove melhorias na saúde como um todo, pois coloca o 

paciente como o protagonista do atendimento, de forma que as 

ferramentas de abordagem familiar aqui descritas permitem 

uma visão integral da família e do seu inerente processo saúde-

doença-adoecimento. 

Dessa forma, o conhecimento prévio sobre determinada 

família, uma vez que as informações primárias tenham sido 

colhidas na UBS, permite que os profissionais adentrem nas 

casas com algumas ferramentas já pré-estabelecidas, como por 

exemplo, o Ciclo de Vida Familiar que, ao propor o estudo do 

contexto temporal que se encontra a família, permite 

correlacionar os fatos e as mudanças que estão acontecendo. 

Essa ferramenta pode ser conjugada e acrescida de outro 

instrumento, o APGAR da Família, já que esse confere uma 

visão do relacionamento entre os membros da casa e avalia o 

grau de aproximação e integração entre eles, com questões que 

abrangem a posição de cada indivíduo e seu papel colaborativo 

na residência e na vida da pessoa-índice. 

Vale ressaltar ainda a grande relevância da confecção do 

Genograma pois constitui a base do conhecimento familiar e 

têm por finalidade representar de forma esquemática o 

heredograma da família a fim de se obter informações sobre 

doenças genéticas e hereditárias, vícios, hábitos e padrões que 

são transmitidas de forma transgeracional. Outro método 

também desenvolvido de forma esquemática é o Ecomapa, 
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ferramenta complementar ao Genograma, que trabalha as 

redes de atenção de apoio à família que são essenciais para o 

enfrentamentos dos conflitos. Destacam-se locais como as 

UBSs, hospitais, escolas, igrejas, locais de trabalho, amizades 

e vizinhança. 

O modelo PRACTICE e FIRO possuem algo em comum, 

buscam avaliar o relacionamento familiar através de 

questionários que podem sem aplicados em forma de 

conferência, por meio da entrevista familiar, onde os membros 

consideram os papéis desempenhados por de cada um, o grau 

de intimidade e a aproximação, sendo bastante relevante em 

visitas iniciais. 

 

CONCLUSÕES 

 

A APS carrega na sua essência de trabalho o aspecto do 

cuidado à saúde do indivíduo como um todo, já que o ser 

humano, em si, é resultado de suas interações socioculturais, 

de suas relações familiares e de seu estilo de vida, todos esses 

cunhados a partir de uma visão de mundo intrínseca ao 

indivíduo, mas determinante do processo saúde-doença. 

Tendo isso em vista, a visita familiar demonstra a 

abordagem e o modelo de ofício utilizado pela ESF com objetivo 

de resgatar aspectos muitas vezes não vistos dentro do 

consultório, fato que transcende o modelo biomédico, criando 

laços com o paciente, adentrando nos lares, investigando a raiz 

de problemas, aplicando ferramentas de abordagem e 

intervenção e reconhecendo o processo cultural de 

adoecimento em determinada família, dessa forma, ampliando 

a clinica. 
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Portanto, as ferramentas de abordagem familiar 

empregadas no contexto da ESF reforçam a relevância do 

aspecto de cuidado integral preconizado pelo SUS, fato que 

deve ser estimado no Brasil como modelo de atenção à saúde 

que, apesar das dificuldades encontradas, contribui para a cura 

de enfermidades, assim como para a resolutividade de 

problemas individuais e coletivos numa visão multifatorial que 

transcende a doença. 
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RESUMO: A utilização de inúmeros medicamentos pelos 
pacientes idosos elevou-se ao longo dos anos devido à maior 
prevalência de doenças crônicas e à facilidade de acesso a 
esses fármacos. Este estudo objetiva analisar as publicações 
científicas nacionais acerca do uso de polifármacos em idosos. 
Trata-se de revisão integrativa realizada em bases de dados da 
Biblioteca Virtual em Saúde, a partir da busca pelos descritores: 
polifarmácia, idosos e polimedicação. Trata-se de uma revisão 
integrativa que utilizou-se da seguinte questão norteadora: 
“qual a característica das publicações científicas nacionais e 
internacionais acerca do uso de polifármacos em idosos?”. O 
levantamento bibliográfico foi realizado através da busca em 
fontes indexadas nas seguintes plataformas: BVS, LILACS, 
MEDLINE/Pubmed e BDENF, sendo realizada em setembro de 
2019. A amostra do estudo foi composta por 30 artigos. A 
análise e a síntese temática revelaram a apresentação de dois 
eixos temáticos: medicação usada na senilidade; e causas e 
consequências do uso de múltiplos medicamentos na velhice. 
A polimedicação em pacientes idosos é uma realidade, tendo 
em vista que apresentam maior risco de desenvolver 
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comorbidades. No entanto, esses pacientes estão mais 
vulneráveis a interações e ações deletérias desses fármacos 
devido à quantidade de drogas usadas e às alterações 
fisiológicas no corpo em decorrência da idade.  
Palavras-chave: Polifarmácia. Idosos. Polimedicação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A partir de 1960, o Brasil, bem como diversas regiões do 

mundo, passou por significativas mudanças nos perfis 

demográfico e epidemiológico. Historicamente houve uma 

redução nas taxas de fecundidade, natalidade e de mortes por 

doenças infecciosas, e registrou-se aumento da expectativa de 

vida e das mortes por doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). No Brasil, a população idosa nesse período 

correspondia a aproximadamente 4,7% do total, aumentou para 

10,8%, em 2010 e se estima para 2030 um percentual de 15% 

(PEREIRA et al., 2017). 

O aumento do acesso aos serviços de saúde, os 

avanços nos meios de diagnóstico, as ações e os programas de 

governo instituídos pelo Ministério da Saúde proporcionaram 

uma melhor qualidade na promoção e na prevenção e também 

contribuíram no aumento da expectativa de vida para toda a 

população brasileira (SILVA et al., 2017). 

Diante disso, os principais efeitos das transições 

demográfica e epidemiológica foi o aumento da sobrevida e das 

doenças e agravos não-transmissíveis (DANTs), que 

ofereceram, como consequência, tratamentos farmacológicos 

de longa duração, com maior uso de medicamentos, inclusive 

de forma simultânea. A hipertensão arterial sistêmica, os 

transtornos depressivos, o transtorno de ansiedade, problemas 
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cardiovasculares, declínios cognitivos e diabetes mellitus são 

proporcionalmente os maiores agravantes e condicionantes 

para a prática do consumo de inúmeros fármacos e infelizmente 

estão em alta incidência e prevalência na população brasileira, 

em especial entre os idosos, por suas alterações fisiológicas 

próprias da idade (CASSONI et al., 2014; PEREIRA et al., 

2017).  

         Os avanços e descobertas dos fármacos também 

facilitaram o acesso a inúmeros medicamentos para toda a 

população, leiga ou instruída. Nesse sentido, foi definido como 

polifarmácia o uso de medicamentos, em número de cinco ou 

mais fármacos, utilizados de forma crônica e contínua, sob 

orientação médica ou por meios de automedicação. No último 

caso, o cidadão assume os riscos e responsabilidades pela 

compra e administração dos medicamentos (CREMER, 

GALDINO, MARTINS, 2017). 

Nos idosos, a grande quantidade de medicamentos em 

uso contínuo pode representar um grande perigo devido às 

combinações farmacológicas, interações medicamentosas, 

risco de reações adversas e de intoxicação acidental. Tais 

situações podem piorar o estado clínico do paciente, aumentar 

o risco de iatrogenias, internações e até mesmo levar ao óbito. 

Vários agravantes podem colocar em risco a vida do idoso 

quando da intoxicação não intencional, tais como a ingestão de 

doses elevadas de medicamentos por distração, negligência ou 

esquecimento, a identificação confusa do medicamento, a via 

de administração usada de forma incorreta e o inadequado 

armazenamento do fármaco (SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ et al., 

2019; NASCIMENTO et al., 2017). 
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 No Brasil, é possível encontrar estudos que relacionam 

alguns fatores de risco e condições associadas e que 

contribuem positivamente para o consumo de um maior número 

de medicamentos, mesmo que desnecessários. Fatores como 

sexo feminino, idade igual ou superior a 75 anos, baixa 

escolaridade, viuvez, autoavaliação de saúde regular ou 

negativa, viver com companheiro, possuir plano de saúde 

privado e hospitalização nos 12 meses anteriores à entrevista 

são fatores que agravam os processos de interações e efeitos 

de medicamentos no organismo, já que contribuem para o 

autocontrole da saúde de uma pessoa (PEREIRA et al., 2017). 

Diante do exposto, percebe-se a relevância desta 

temática para a área da saúde pública, principalmente pelo 

aumento de idosos e pelas múltiplas comorbidades inerentes a 

essa condição, sobretudo as DCNT e pelo alto custo no 

manuteção desses medicamentos e cuidado diante iatrogenias. 

Neste sentido o estudo teve como objetivo analisar as 

publicações científicas nacionais acerca do uso de polifármacos 

em idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta investigação caracteriza-se como uma revisão 

integrativa de literatura (RIL). Optou-se por tal método com o 

objetivo de realizar  e organizar um levantamento de dados 

resultantes de pesquisas a respeito de um tema chave, de 

maneira clara e objetiva, para proporcionar a construção de um 

conhecimento científico (ERCOLE, MELO, ALCOFORADO, 

2014). 
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A investigação bibliográfica foi realizada no mês de 

setembro de 2019 e partiu do seguinte questionamento: “qual a 

característica das publicações científicas nacionais e 

internacionais acerca do uso de polifármacos em idosos?”. O 

estudo foi elaborado por meio de busca em fontes indexadas 

em bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE/Pubmed) e Base de Dados em Enfermagem 

(BDENF). Os descritores utilizados na busca foram associados 

ao operador AND (“Polifarmácia” AND “Idosos”  AND 

“Polimedicação”). O resultado encontrado foi 3.557 

publicações. 

Estabeleceu-se como critérios de inclusão: artigos com 

texto completo e disponibilizados na íntegra, escritos na língua 

portuguesa e publicados nos últimos cinco anos. Após a 

aplicação desses filtros foram encontrados um total de 60 

artigos. Em seguida foi feita a leitura prévia do título e resumo 

das fontes elegíveis e foram excluídos oito artigos por 

duplicidade, oito por abordar a polimedicação em patologias 

específicas da senilidade, onze por se tratar de medicamentos 

inapropriados em idoso e suas interações, além disso foi 

excluído 3 por se tratar de estudos que são metanalises. O 

corpus amostral do estudo foi composto por 30 artigos que 

foram lidos na íntegra.  

Para facilitar a avaliação e a análise dos dados 

selecionados construiu-se um instrumento que pudesse 

fornecer informações detalhadas dos estudos para posterior 

síntese narrativa. Extrairam-se as seguintes variáveis: autoria, 

base de indexação, ano de publicação, título do estudo e 
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periódico de publicação. Na sequência procedeu-se à 

comparação dos principais resultados com o conhecimento 

teórico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra do estudo foi composta por 30 artigos que 

foram organizados e dispostos no quadro 1.  

 

Quadro 1: Analise dos estudos 

Autores  Base de 
dados 

Ano Título do estudo Periódico de 
Publicação 

ARAÚJO, L.U. et 
al. 

MEDLINE 2019 Patient safety in 
primary health care 
and polypharmacy: 

cross-sectional 
survey among 

patients with chronic 
diseases. 

Rev Lat Am 
Enfermagem 

 

ANDRADE, S. C. 
V. de et al. 

 

MEDLINE 2020 Perfil de saúde de 
idosos atendidos 
pelo Programa de 

Cuidadores de 
Idosos da Rede de 

Atenção à Saúde do 
Município de São 

Paulo. 

Einstein (Sao 
Paulo) 

ALECRIM, J. de 
S. et al. 

 

LILACS 2016 Avaliação da 
farmacoterapia 
empregada em 

residentes de uma 
Instituição de Longa 
Permanência para 

Idosos. 

Rev. Kairós 

ALMEIDA, N. A. 
et al. 

LILACS 2017 Prevalência e 
fatores associados à 

polifarmácia entre 

Rev. bras. 
geriatr. 

gerontol. 
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os idosos residentes 
na comunidade. 

BEZERRA, T. A.; 
BRITO, M. A. A.; 
COSTA, K. N. F. 

M. 
 

BDENF 2016 Caracterização do 
uso de 

medicamentos entre 
idosos atendidos em 
uma unidade básica 
de saúde da família. 

Cogitare 
enferm;. 

CEBALLOS, A. 
G. da C. de 

 

LILACS 2018 Polifarmácia em 
idosos do programa 
universidade aberta 

à terceira idade 

J. Health 
Biol. Sci. 
(Online) 

CARNEIRO, J. A. 
et al. 

 

LILACS 2018 Prevalência e 
fatores associados à 

polifarmácia em 
idosos comunitários: 

estudo 
epidemiológico de 
base populacional. 

Medicina 
(Ribeiräo 

Preto) 

COSTA, G. M. 
da; OLIVEIRA, M. 

L. C. 
de; NOVAES, M. 

R. C. G. 

LILACS 2017 Fatores associados 
à polifarmacoterapia 

entre idosos 
assistidos pela 

estratégia saúde da 
família. 

Rev. bras. 
geriatr. 

gerontol. 
(Online) 

CAVALCANTI, G. 
et al. 

LILACS 2017 Multimorbidade 
associado à 

polifarmácia e 
autopercepção 

negativa de saúde. 

Rev. bras. 
geriatr. 

gerontol. 
(Online) 

CORRALO, V. S. 
et al. 

LILACS 2016 Fatores Associados 
à Polimedicação em 

Idosos dos Meios 
Rural e Urbano. 

Estud. 
interdiscipl. 
envelhec. 

CREMER, E.; 
GALDINO, M. J. 
Q.; MARTINS, J. 

T. 

BDENF 2017 Implicações da 
polimedicação em 
idosos portadores 
de osteoporose. 

J. nurs. 
Health 

FABER, L. M.; 
SCHEICHER, M. 
E.; SOARES, E. 

  

LILACS 2017 Depressão, Declínio 
Cognitivo e 

Polimedicação em 

Rev. Kairós 
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idosos 
institucionalizados. 

LOPES, L. M. et 
al.  
 

MEDLINE 
 

LILACS 

2016 Utilização de 
medicamentos 
potencialmente 

inapropriados por 
idosos em domicílio. 

Ciênc. Saúde 
Colet. 

LUTZ, B. H; 
MIRANDA, V. I. 
A.; BERTOLDI, 

A. D.  

MEDLINE 2017 Inadequação do uso 
de medicamentos 
entre idosos em 

Pelotas, RS. 

Rev Saúde 
Pública 

MARTINS, G. A. 
et al.  

 

LILACS 2015 Uso de 
medicamentos 
potencialmente 

inadequados entre 
idosos do Município 

de Viçosa, Minas 
Gerais, Brasil: um 
inquérito de base 

populacional. 

Cad Saúde 
Pública 

MUNIZ, E. C. S. 
et al. 

LILACS 2017 Análise do uso de 
medicamentos por 
idosos usuários de 

plano de saúde 
suplementar. 

Rev. Bras. 
Geriatr. 

Gerontol. 

MARQUES, P. de 
P. et al.  

 

LILACS 2019 Polifarmácia em 
idosos comunitários: 

resultados do 
estudo Fibra. 

Rev. bras. 
geriatr. 

gerontol. 
(Online) 

MARQUES, G. F. 
M. et al. 

MEDLINE 2018 Polypharmacy and 
potentially 

inappropriate 
medications for 
elder people in 
gerontological 

nursing 

Rev Bras 
Enferm 

NASCIMENTO, 
R. C. R. M. et al.  

 

MEDLINE 2017 Polypharmacy: a 
challenge for the 

primary health care 
of the Brazilian 
Unified Health 

System. 

Rev Saude 
Publica 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1057865
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1057865
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1057865
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1057865
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PEREIRA, K. G. 
et al. 

MEDLINE 2017 Polifarmácia em 
idosos: um estudo 

de base 
populacional.  

Rev Bras 
Epidemiol 

RAMOS, L. R. et 
al.    

 

MEDLINE 2016 Polifarmácia e 
polimorbidade em 

idosos no Brasil: um 
desafio em saúde 

pública. 

Rev. Saúde 
Pública 

ROSA, A. S. K. 
C. et al 

LILACS 2016 Identificação de 
prescrição 

inapropriada em 
ambulatório de 

Geriatria utilizando 
os Critérios Stopp e 

Start. 

Rev. bras. 
geriatr. 

gerontol. 

ROMANO-
LIEBER, 

N.S.; CORONA, 
L.P.; MARQUES, 
L.F.G.; SECOLI, 

S. R.  

MEDLINE 2019 Sobrevida de idosos 
e exposição à 

polifarmácia no 
município de São 

Paulo: Estudo 
SABE. 

Rev Bras 
Epidemiol 

RODRIGUES, M. 
C. S.; OLIVEIRA, 

C. de.  
 

MEDLINE 2016 Drug-drug 
interactions and 

adverse drug 
reactions in 

polypharmacy 
among older adults: 

an integrative 
review. 

Rev Lat Am 
Enfermagem; 

SILVA, E. M. de 
A.; AGUIAR, R. 

S. 

LILACS  
 

BDENF 

2020 Fatores 
relacionados à 

Polimedicação em 
idosos e a 

segurança do 
paciente: uma 

revisão integrativa. 

Nursing (Säo 
Paulo) 

SÁNCHEZ-
RODRÍGUEZ, J. 

R. et al. 

LILACS 2019 Polifarmácia em 
idosos, impacto em 
sua qualidade de 
vida: revisão da 

literatura. 

Rev. salud 
pública 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marques,%20Liete%20Fatima%20Gouveia%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marques,%20Liete%20Fatima%20Gouveia%22
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 Fonte: Autoria própria 

 

Segundo os anos de publicações, foi possível identificar 

um crescente interesse sobre a temática. Observou-se as 

maiores publicações foram nos anos de 2016 e 2017 com, 

respectivamente, oito (26,7%) e dez (33,3%) artigos; o ano de 

2015 foi o menor e contribuiu apenas com um artigo (3,33%), 

os anos de 2019 foi o terceiro maior numero, com  seis 

publicações (20%), enquanto que 2018 e 2020 apresentaram 

10% e 6,7%, respectivamente. No que se refere a base de 

indexação, observou-se que a Lilacs contribuiu com 46,7% das 

SANTANA, P. P. 
C. et al. 

BDENF 2019 O impacto da 
polifarmácia na 

qualidade de vida 
de idosos. 

Rev. enferm. 
UFPE on line 

SILVESTRE, S. 
D. et al.  

 

LILACS 2019 Prescrição de 
medicamentos 
potencialmente 

inapropriados para 
idosos: comparação 
entre prestadores 

de serviços em 
saúde 

Rev. bras. 
geriatr. 

gerontol. 
(Online) 

SANTOS, B. S. 
M. et al. 

 

BDENF 2016 Polifarmácia entre 
idosos 

hospitalizados em 
um serviço público 

de referência. 

Rev. enferm. 
UFPI 

SILVA, P. L. N. 
da et al. 

 

LILACS 
  

BDENF 

2017 Atenção 
farmacêutica e os 

potenciais riscos da 
polifarmácia em 

idosos usuários de 
uma farmácia-

escola de Minas 
Gerais: aspectos 
socioeconômicos, 

clínico e terapêutico. 

J. Health 
Biol. Sci. 
(Online) 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1013597
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1013597
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1013597
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1013597
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1013597
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1013597
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1013597
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1013597
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publicações, enquanto que a Medline colaborou com 30%, já a 

BDENF-enfermagem contribuiu com 13,3%, no entanto houve 

duas publicações nas bases Lilacs e BDENF (6,7%) e uma na 

Lilacs e Medline.     

 A variável eixo temático foi analisada a partir da leitura 

dos artigos elegíveis e categorizadas em dois eixos: 1. 

Medicação usada na senilidade; 2. Causas e consequências do 

uso de múltiplos medicamentos na velhice. 

 

1. Medicação utilizada na senilidade 

 É notório que com o aumento da expectativa de vida, 

proporcionou também uma mudança no perfil das medicações 

utilizadas bem como o aumento no uso de fármacos nas 

populações mais idosa, principalmente diante da crescente 

prevalência das doenças crônicas não-transmissíveis 

associadas a esse estágio da vida (LUTZ, MIRANDA, 

BERTOLDI, 2017). São classificadas como doenças não 

transmissíveis (DCNT) ou doenças e agravos não-

transmissíveis (DANT), diabetes mellitus, doenças cardíacas, 

dislipidemia, acidente vascular cerebral, doenças pulmonares, 

reumatismo e depressão (RAMOS et al., 2016).  

Sabe-se que os idosos, em especial do sexo feminino, 

não alfabetizados e com baixo nível socioeconômico, 

apresentam maior propensão ao uso de múltiplos fármacos, 

bem como da ação simultânea desses medicamentos 

(MARQUES et al., 2018; MARQUES et al., 2019). Essa situação 

ocorre nessa população, em decorrência da maior debilidade 

em diferentes órgãos, principalmente relacionados ao aparelho 

cardiovascular, aparelho digestivo e metabólico e sistema 

nervoso central (LUTZ, MIRANDA, BERTOLDI, 2017; ROSA et 
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al. 2016). As disfunções ocorridas nesses sistemas, em 

pessoas idosas, também podem ocasionar o surgimento de 

patologias crônicas tais como hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes, insuficiência cardíaca e doença de Alzheimer 

(ALMEIDA et al., 2017; ROSA et al., 2016).  

A ação de múltiplos medicamentos no idoso apresenta 

especificidades, devido à diminuição da massa muscular e da 

água corporal e ao comprometimento nos metabolismos 

hepático, homeostáticos e renal. Esta situação provoca um 

maior acúmulo de substâncias tóxicas e aumento no risco de 

reações adversas (LUTZ, MIRANDA, BERTOLDI, 2017; ROSA 

et al. 2016).  

Um grupo de medicamentos que merece destaque 

quanto ao seu uso em idosos são os fármacos para o sistema 

musculoesquelético, especialmente os anti-inflamatórios não-

esteroidais (AINES) e relaxantes musculares. Os relaxantes 

musculares esqueléticos, a exemplo do Carisoprodol, da 

Ciclobenzaprina e da Orfenadrina, são comercializadas no 

Brasil associadas à Dipirona, ao Diclofenaco, ao Paracetamol e 

à Cafeína, e causam sedação e fraqueza nos idosos. Com o 

aumento das dores crônicas, a popularização do conhecimento 

e a facilidade no acesso nas farmácias populares, esses 

medicamentos passaram a ser bastante utilizados (ROSA et al., 

2016). Já para Muniz et al. (2017) os AINES são medicamentos 

prescritos por médicos e sua utilização é mais controlada, visto 

que não estão facilmente disponíveis nas farmácias públicas 

dos municípios brasileiros e nem na lista da Relação Nacional 

de Medicamentos (RENAME) (ALECRIM et al., 2016).  

O sistema nervoso central foi outro órgão bastante 

influenciado pelo uso da polifarmácia em idosos, como afirmam 
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Cremer, Galdino e Martins (2017); Rosa et al. (2017); Lutz, 

Miranda e Bertoldi (2017) e Faber, Scheicher e Soares (2017). 

Os fármacos de maior prevalência nessa população são os 

benzodiazepínicos, como o Diazepam e o Clonazepam 

(Rivotril), que aumentam a perda de memória, de falta de 

atenção, os delírios e aumentam os riscos de quedas, fraturas 

e acidentes e, por esse motivo, são considerados como 

medicamentos potencialmente inapropriados (MPI). É 

reconhecido que os idosos apresentam maior sensibilidade a 

esse tipo de medicamento e que apresentam reduzida 

metabolização para aqueles de longa ação (CAVALCANTI et 

al., 2017; LUTZ, MIRANDA, BERTOLDI, 2017; ROSA et al., 

2016). Em discordância a essa afirmação, estudos realizados 

em idosos institucionalizados, do sexo masculino, por Faber, 

Scheicher e Soares (2017) demonstraram que, apesar de os 

benzodiazepínicos serem um dos medicamentos mais 

utilizados na polifarmácia e de serem considerados 

potencialmente inapropriados, não foi observada nenhuma 

associação com o uso de poli-medicamentos nem com o 

declínio cognitivo.   

Um terceiro grupo de medicamentos bastante utilizado 

em idosos e que possue ação no sistema cardiovascular, são 

os beta-bloqueadores não cardiosseletivos, a exemplo do 

Carvedilol, Pindolol e Propranolol (ROSA et al., 2016). Para 

Lutz, Miranda e Bertoldi (2017) os medicamentos mais 

utilizados nos distúrbios cardiovasculares em idosos são os 

aqueles que prolongam o potencial de ação cardíaca, como o 

Amiodarona e o alfa bloqueador, Doxazosina.   

Estudos realizados apontam que outro grupo de alta 

prevalência são os fármacos que atuam no trato 
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gastrointestinal. Além de serem o segundo maior grupo de 

fármacos mais usados em idosos, também são utilizados nas 

desordens ácidas do TGI e no controle do diabetes, a exemplo 

do Glibenclamida e a Insulina (ARAÚJO et al., 2019; LUTZ, 

MIRANDA, BERTOLDI, 2017). 

 Estudos recentes demonstram que existe estreita 

relação entre o uso de múltiplos medicamentos, com a 

facilidade no acesso e a distribuição destes pela rede pública 

de saúde, mesmo quando o uso desses medicamentos é 

prescritos e acompanhados por um médico generalista 

(ARAÚJO et al., 2019; BEZERRA; BRITO; COSTA, 2016). Já 

para Andrade et al. (2020) não há relação entre as condições da 

automedicação com a polifarmácia, visto que a população é 

continuamente acompanhada e orientada por um profissional 

da área de saúde que prescreve os medicamentos indicando 

cuidadosamente a melhor forma de uso.  

 

2. Causas e consequências do uso de múltiplos 

medicamentos na velhice 

 

Silva et al. (2017) relataram que a polifarmácia era mais 

comum em idosos do sexo masculino, justificado pelo fato de 

procurarem menos assistência de saúde e, consequentemente, 

adoecerem mais, fazendo então uso de mais medicações. 

Corrobora com esses achados o estudo realizado por Santos et 

al. (2016), onde foi identificado que homens idosos internados 

em hospitais faziam mais uso de múltiplas medicações e 

apresentavam maior tempo de internação quando comparados 

a mulheres na mesma faixa etária. Observou-se ainda que os 

fármacos mais utilizados nesses centros foram os 
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antiulcerosos, analgésicos e antibióticos, e que o número de 

complicações aumentava quando esses pacientes faziam uso 

de polifármacos.  

Em contraposição, estudos  realizados por Bezerra, Brito 

e Costa (2016),  Martins et al. (2016), Sebrallos et al. (2018) e 

Pereira et al. (2017) evidenciaram que a mulher idosa faz mais 

uso de múltiplos medicamentos, em decorrência de 

apresentarem crescente incidência de doenças crônicas, por 

procurarem mais assistência e por cuidarem mais da saúde. 

Apontam ainda que a automedicação não se mostrou 

significativa, pois só ocorria em um percentual muito pequeno. 

Corralo et al. (2016) acrescenta ainda que tal ocorrência é 

aumentada em mulheres não casadas.  

Para Rosa et al. (2016) e Lutz, Miranda e Bertoldi (2017) 

prescrições inadequadas aumentam significativamente o risco 

de morbimortalidade nesse grupo populacional. Esses estudos 

identificaram medicamentos potencialmente omissos e 

potencialmente inapropriados presentes nos critérios de Beer 

que são amplamente utilizados e distribuídos na atenção 

básica. Outro aspecto relevante apresentado nos estudos é 

quanto à forma de aquisição dos fármacos, principalmente os 

anti-inflamatórios não esteroidais, que são facilmente 

comprados nas farmácias e não necessitam de uma prescrição 

médica. Esse fator acaba facilitando o processo da 

automedicação (CARNEIRO et al. 2018; 

COSTA, OLIVEIRA, NOVAES, 2017).  

Alguns outros fatores, além do gênero, também foram 

apontados e analisados quando do uso da polifarmácia em 

idosos, tais como a idade, a condição socioeconômica, o nível 

de escolaridade. Os estudos de Lutz, Miranda e Bertoldi (2017) 
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e Faber, Scheicher e Soares (2017) afirmam que a idade do 

paciente também pode ser vista como um fator condicionante 

da polifarmácia, pois quanto maior a idade, maior a senilidade 

e maior será o consumo de medicamentos administrados 

diariamente. Quanto à condição socioeconômica, observou-se 

que a aquisição desses múltiplos medicamentos é mais difícil, 

pois geralmente é maior o uso em populações mais carentes ou 

de baixo poder aquisitivo e portanto eles apresentam um alto 

custos e os pacientes ficavam refém da lista de medicamentos 

disponibilizados pelo SUS. A escolaridade do idoso também 

apresentou importância no reconhecimento do medicamento e 

na administração no uso correto quanto à dosagem e horário. 

Os achados de Rosa et al. (2016) e Cremer, Galdino e 

Martins (2017) apontam que o uso da polimedicação em idosos 

é uma situação comum não apenas em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como a Nigéria, a 

Índia e o Brasil, mas também é frequente em países 

desenvolvidos, como a Nova Zelândia e a Irlanda. O que se 

observou foi que, independente da localização geográfica, os 

efeitos nocivos da polimedicação em idosos, principalmente 

aqueles com múltiplas comorbidades crônicas, apresentam 

basicamente as mesmas consequências e efeitos colaterais.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pela 

garantia da maioria dos fármacos usados para doenças 

crônicas. O aumento do número de fármacos em uso 

simultâneo, principalmente nos casos de doentes crônicos e na 

faixa etária idosa, pode favorecer o risco de uso de 

medicamentos potencialmente inapropriados, aumentar o risco 

e da gravidade das reações adversas, precipitar interações 

medicamentosas indesejáveis e ocasionar erros de medicação, 
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bem como reduzir a adesão ao tratamento. Todas essas 

situações aumentam consideravelmente os custos com 

a  polimedicação no Brasil (LUTZ, MIRANDA, BERTOLDI, 

2017; MARTINS et al., 2015; RAMOS et al., 2016).  

Segundo o estudo de Santana et al. (2019) um dos 

principais fatores que predispõem ao aumento da utilização de 

medicamentos inadequados é a polifarmácia, ou seja, o uso de 

cinco ou mais medicamentos, principalmente mulheres com 

duas ou mais comorbidades. Nesse direcionamento, a 

Sociedade Americana de Geriatria elencou uma série de 

medicamentos que foram consideravelmente maléficos para 

pacientes idosos, por apresentarem maiores riscos que 

benefícios a saúde, seja por falta de evidências sobre sua 

eficácia ou por elevar a chance de ocorrer inúmeras reações 

adversas. Essa relação de fármacos foram denominados de 

Critérios ou Lista de Beer e para a categorização foram 

submetidos a estudos com metodologias rigorosas para a 

comprovação científica dos casos. A relação desses 

medicamentos é constantemente atualizada para melhor 

orientar as prescrições médicas e melhorar as condições de 

saúde da população. Alguns exemplos dos fármacos listados 

na Lista de Beer, comprovadamente, inapropriados para o uso 

em idosos, são os antidepressivos tricíclicos, os 

anticonvulsivantes e os antibióticos como a Nitrofurantoína 

(LOPES et al., 2016) 

Estudos apontam que as categorias medicamentosas 

mais utilizadas em idosos foram aquelas relacionadas ao 

sistema cardiovascular, seguido de sistema digestivo e sistema 

nervoso. Dentre essas classes medicamentosas, a de maior 

destaque, por estarem entre os principais medicamentos 
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potencialmente inapropriados, foram os agonistas alfa central, 

representados pela Metildopa e a Clonidina. Tais 

medicamentos não considerados de primeira escolha no 

tratamento de hipertensão em pacientes idosos, por causarem 

efeitos no sistema nervoso central como bradicardia e 

depressão (SILVESTRE et al., 2019;  LOPES et al., 2016; 

MARTINS et al., 2015).  O estudo de Lutz, Miranda e Bertoldi 

(2017) apontou que os medicamentos mais utilizados nos 

distúrbios cardiovasculares em idosos foram a Amiodarona e a 

Doxazosina. Este último medicamento é bastante utilizado na 

hiperplasia prostática benigna e apresenta um alto risco de 

hipotensão postural. Já a Amiodarona encontra-se associada a 

múltiplos efeitos adversos como doença da tireoide, 

prolongamento do intervalo Q-T do eletrocardiograma e doença 

pulmonar (BERTOLDI, 2017).   

O estudo detectou que vários estudos apontam a história 

de quedas e fraturas com uma situação associada ao processo 

de envelhecimento. Observou-se ainda que a maioria desse 

idosos que tinham maior propensão a quedas faziam uso de 

alguns desses medicamentos: inibidores seletivos da 

recaptação da serotonina,  anticonvulsivantes, antipsicóticos, 

benzodiazepínicos, hipnóticos, não-benzodiazepínicos e 

antidepressivos tricíclicos. Tais medicamentos, por 

apresentarem meia vida longa, podem causar sedação 

prolongada e prejudicar a função motora e cognitiva, produzir 

ataxia, síncopes e maior risco de quedas e fraturas (LOPES et 

al., 2016; LUTZ, MIRANDA, BERTOLDI, 2017; MARTINS et al., 

2015). 

No estudo realizado por Cremer, Galdino e Martins 

(2017) analisou-se que a classe farmacológica dos 
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benzodiazepínicos são os que estão relacionados a maiores 

índices de perda da cognição, delirium, acidentes e fraturas. 

Para esses autores o uso de hipnóticos, antidepressivos, 

inibidores seletivos da recaptação da serotonina e opióides 

contribuem para um maior nível de hipotensão, sedação, ganho 

de peso e visão turva, decorrentes do uso de polimedicação de 

diferentes classes que atuam em diferentes sistemas.   

Os estudos de  Silva e Aguiar (2020) evidenciaram a 

importância da prevenção do uso de inúmeros medicamentos 

por pacientes idosos, através de orientações nutricionais para 

controle de doenças, esclarecimentos sobre o uso de 

determinados fármacos e os seus riscos de efeitos adversos 

devido a fragilidade nessa população.  

 

CONCLUSÕES  

 

No presente estudo observou-se que alterações das 

reservas fisiológicas em diversos sistemas do corpo humano, 

ao decorrer do tempo, eleva o número de comorbidades e 

consequentemente maior risco de utilização de vários 

medicamentos concomitantemente. Logo, pacientes idosos 

estão mais vulneráveis a ação desses fármacos e aos riscos de 

ocorrência de reações adversas, elencados como 

medicamentos potencialmente inapropriados.  É importante o 

conhecimento sobre esses fármacos de maior risco para essa 

população e os fatores associados à polifarmácia para guiar de 

forma adequada prescrições médicas e melhorar as condições 

de saúde dessa população. 
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RESUMO: Nos últimos meses, a pandemia do COVID-19 
causou preocupações significativas em todo o mundo devido à 
sua alta disseminação. As mudanças que ocorrem durante a 
gravidez fazem as mulheres grávidas e seus fetos mais 
suscetíveis a resultados adversos e complicações de doenças. 
Portanto, o presente estudo tem como objetivo descrever os 
desfechos clínicos maternos de mulheres que tiveram COVID-
19 durante a gestação e seu impacto na saúde dos recém-
nascidos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a 
partir das bases de dados MEDLINE, LILACS e SciELO.ORG, 
utilizando os descritores em inglês pregnancy; COVID-19, 
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neonatology; severe acute respiratory syndrome. A amostra foi 
constituída por 37 estudos. Os sintomas mais comuns de início 
de pneumonia por COVID-19 em mulheres grávidas foram: 
febre e tosse, de modo que gestantes que tiveram associações 
relacionadas ao COVID-19 e subsequentemente testaram 
positivo para COVID-19 têm uma taxa maior de partos 
prematuros e necessidade de suporte respiratório do que 
gestantes assintomáticas. O estudo aponta manifestações mais 
leves em neonatos COVID-19 positivos e não há confirmações 
sobre a transmissão vertical da mãe para o feto durante o 
período gestacional, ou no parto e na amamentação. Reunindo 
resultados de regiões geográficas e contextos diversos, de 
modo explicativo e conciso, esta revisão integrativa servirá para 
nortear as descobertas no quesito das complicações maternas 
e neonatais decorrentes do SARS-CoV-2. 
Palavras-chave: Gravidez. Covid-19. Neonatologia. 
Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave. 
 

INTRODUÇÃO 

O novo Coronavírus (SARS-CoV-2, do inglês Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) é o agente 

etiológico da COVID-19, cujo surto foi declarado pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020. 

Apesar de terem sido obtidos o isolamento, o sequenciamento 

genético e a análise estrutural do SARS-CoV-2, ainda não 

existem terapias especificas para COVID-19 (AVILA; 

CARVALHO, 2020). 

Nos últimos meses, a pandemia COVID-19 causou 

preocupações significativas em todo o mundo devido à sua alta 

disseminação. As mudanças que ocorrem durante a gravidez 

fazem as mulheres grávidas e seus fetos mais suscetíveis a 
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resultados adversos e complicações de doenças (HANSEN; 

HINE; STROUT, 2020). 

Durante a gravidez, as mulheres são expostas a 

patógenos respiratórios e pneumonia grave devido ao 

enfraquecimento do sistema imunológico e alterações 

fisiológicas durante este período, como aumento da frequência 

cardíaca, volume sistólico, aumento do nível do diafragma, 

aumento do consumo de oxigênio e edema de mucosa, bem 

como diminuição da capacidade do pulmão (RASHIDIAN et al., 

2020).   

De acordo com Czeresnia et al. (2020), as experiências 

anteriores com SARS-CoV e MERS-CoV, em mulheres 

grávidas tiveram mais chances de desenvolver doenças graves 

quando comparadas com a população em geral; taxas 

superiores de resultados adversos da gravidez (pré-eclâmpsia, 

nascimento prematuro e sofrimento fetal) também foram 

identificados. 

Segundo Reis et al. (2020), as recomendações atuais 

são de que os casos devem ser avaliados individualmente. No 

entanto, é consensual que a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 

durante a gravidez pode aumentar o risco de deterioração da 

saúde materna e fetal, porque a COVID-19 é uma doença 

infecciosa que pode evoluir para graves pneumonias e 

internações na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 

potencialmente resultando na antecipação de partos. 

É de suma importância a análise dessas informações, 

pois o número de gestantes é grande no Brasil, sendo 

necessário compreender se existem casos de complicações 

graves em parturientes e nos neonatos, para tomar as devidas 
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precauções o mais rápido possível, com a finalidade de evitar 

intercorrências indesejadas.  

Também é importante as gestantes estarem cientes das 

possíveis complicações que possam aparecer, caso 

desenvolvam a COVID- 19, e assim tomarem as precauções 

necessárias para não serem contaminadas pelo vírus.  

Sendo assim, o estudo em questão tem como objetivo 

descrever os desfechos clínicos maternos de mulheres que 

tiveram COVID-19 durante a gestação e o seu impacto na 

saúde dos recém-nascidos. 

 

METODOLOGIA  

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, possibilitando uma ampla abordagem metodológica, 

no qual permite a compreensão do fenômeno analisado e 

proporciona uma síntese de conhecimento dos trabalhos 

relevantes (RODRIGUES; VIEIRA; SANTOS, 2020). 

O levantamento dos dados foi realizado no mês de 

setembro de 2020, a partir das bases de dados Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciencias da Saude 

(LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO.ORG), 

utilizando os descritores em inglês e o operador boleano “AND”, 

formulando as seguintes combinações: Covid- 19 AND 

Pregnancy; Covid-19 AND Neonatology; Severe Acute 

Respiratory Syndrome AND Pregnancy; Severe Acute 

Respiratory Syndrome AND Neonatology. Os critérios de 

inclusão para a seleção dos artigos foram: publicados nos 

idiomas português, inglês e espanhol, no período de 01 de 

janeiro a 21 de outubro de 2020, texto completo disponível e os 
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critérios de exclusão foram: excluídos por recorte temporal, não 

estarem disponíveis o texto completo, não atenderem a 

pergunta PICO, artigos repetidos, teses, dissertações, TCC e 

livros em PDF. O estudo tem como pergunta norteadora: quais 

são os desfechos clínicos maternos de mulheres que tiveram 

COVID-19 durante a gestação e seu impacto na saúde dos 

recém-nascidos? 

Para a estruturação do trabalho as buscas foram 

divididas em 4 etapas: A primeira etapa, busca das publicações 

nas bases de dados utilizando os descritores, a segunda etapa 

foi utilizando os filtros nas bases de dados, a terceira etapa foi 

a leitura do título e do resumo para saber se enquadra na 

pergunta PICO e com objetivo do trabalho e a quarta etapa foi 

uma leitura criteriosa nos artigos selecionados definindo a 

amostra do estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

É fatídico que a atual pandemia é uma adversidade que 

impõe muitas perguntas à população e à sociedade acadêmica, 

devido ao ineditismo da infecção em seres humanos pelo 

patógeno SARS-CoV-2. Ainda há um baixo arsenal de 

pesquisas acerca das manifestações do vírus, com dados que 

muitas vezes se contradizem, influenciando na condução 

pratica dos casos. E, em se tratando das interferências em 

grupos específicos, como os das gestantes e neonatos em 

questão, essa realidade se intensifica devido as suas inerentes 

particularidades. 
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Figura 1. Fluxograma, segundo Prisma, para seleção dos 

estudos encontrados. João Pessoa, 2020. 

Fonte: Adaptado de Moher et al., 2015. 
Desfechos clínicos de mulheres que tiveram COVID-19 durante a gestação 

           

         Algumas complicações na gravidez ocorreram em 

mulheres grávidas com COVID-19, como sofrimento fetal, 

ruptura prematura de membranas, partos prematuros e 

natimortos. Além disso, essas complicações na gravidez podem 

estar intimamente relacionadas à tempestade de citocinas, 

lesão pulmonar e isquemia / hipóxia placentária causada pelas 

infecções do SARS-CoV-2. Embora, atualmente, não haja 
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nenhuma evidência para apoiar a infecção fetal por transmissão 

vertical intra-uterina de COVID-19. (WENLING; ET AL, 2020) 

Os dados de doenças respiratórias virais, como 

influenza, SARS-CoV-1 e MERS (Síndrome respiratória do 

oriente médio) sugerem que a gravidez pode piorar os 

resultados maternos e fetais. Os dados existentes de mulheres 

grávidas em estado crítico com COVID-19 são principalmente 

limitados a séries de casos ou revisões sistemáticas sem 

controles não grávidas (EASTER et al., 2020).  

A maioria dos primeiros sintomas prevalentes nas 

pacientes que testaram positivo para infecção por SARS-CoV-

2 foram tosse (20%), dor de garganta (16%), dores no corpo 

(12%) e febre (12%). O tempo médio para a resolução dos 

sintomas foi de 37 dias (IC 95% 35–39). Um quarto (25%) dos 

participantes que testaram positivo para infecção por SARS-

CoV-2 tiveram persistência dos sintomas por 8 ou mais 

semanas após o início destes (YALDA AFSHAR, MD, 2020). 

Uma em cada quatro mulheres, de 15 a 49 anos, tiveram 

uma hospitalização associada a COVID-19, durante 1º de 

março a 22 de agosto. Aproximadamente metade das mulheres 

grávidas eram assintomáticas na admissão hospitalar. Entre 

gestantes sintomáticas, 16,2% foram internadas em uma UTI, 

8,5% exigiu ventilação mecânica invasiva, e duas morreram 

durante hospitalizações associadas a COVID-19; nenhum 

desses resultados ocorreram entre mulheres grávidas 

assintomáticas. Entre todas as gestações concluídas durante 

hospitalizações associadas ao COVID-19, 2,2% resultaram em 

perdas gestacionais (RONNJE et al., 2020). 

O caso de uma mulher COVID-19 positiva apresentando-

se ao pronto-socorro com 34 semanas de gestação com pré-
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eclâmpsia, destaca o diagnóstico único e desafios terapêuticos 

associados ao tratamento de pacientes com essas doenças 

concomitantes. Ainda, há a descrição de uma paciente com 

diagnóstico concomitante de COVID-19 e pré-eclâmpsia com 

características graves, e em última análise, parto prematuro em 

35 semanas por cesariana (RONNJE et al., 2020).  

Os resultados maternos e fetais de 32 mulheres grávidas 

em um estudo multicêntrico de coorte de pacientes gravemente 

enfermos com diversidade geográfica e COVID-19, em 

contraste com mulheres não grávidas em idade fértil, foram que 

todas as mulheres grávidas sobreviveram, e não houve fetos 

mortos. Tratamentos e resultados, incluindo o recebimento de 

ventilação mecânica invasiva, a incidência de lesão aguda de 

órgão, e o tempo de internação na UTI e no hospital foram 

geralmente semelhantes entre mulheres grávidas e não 

grávidas. Mulheres grávidas tiveram altas taxas de parto 

prematuro e cesariana (EASTER et al., 2020).  

Estudo feito em oito centros de saúde dos Estados 

Unidos da América sobre a infecção por SARS-CoV-2, entre 

mulheres grávidas hospitalizadas, mostrou que entre todas as 

105 mulheres grávidas hospitalizadas com COVID-19, (88,6%) 

tiveram um resultado de gravidez antes 31 de julho, incluindo 

79 (84,9%) que deram à luz durante sua hospitalização inicial e 

14 (15,1%) durante a sua frequência ao hospital. Uma das 12 

mulheres restantes morreu durante a hospitalização inicial, e 11 

ainda estavam grávidas no tempo de análise. A prevalência de 

parto prematuro foi de 15,1% no geral e 12,2% entre os 

nascidos vivos, o que é quase 70% maior que taxas basais em 

VSD (Ventricular septal defect) durante o período do estudo 
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(8,9% entre 43.571 nascidos vivos e natimortos em VSD). 

(PANAGIOTAKOPOULOS et al., 2020).  

 Com isso, ele descreveu que as prevalências de 

obesidade pré-gestacional e diabetes gestacional foram 

maiores entre as mulheres grávidas hospitalizadas por doença 

relacionada a COVID-19 (por exemplo, piora do estado 

respiratório) do que entre aquelas admitidas para tratamento 

relacionado à gravidez ou procedimentos (por exemplo, o parto) 

e descobriu-se que tem COVID-19. Tratamento intensivo foi 

necessário para 30% (13 de 43) das mulheres grávidas 

admitidas para COVID-19, e uma mulher grávida morreu do 

COVID-19 (PANAGIOTAKOPOULOS et al., 2020) 

         Em um estudo com 991 participantes inscritos a partir de 

22 de março de 2020 até 10 de julho de 2020, 736 

apresentaram sintomas de COVID-19 na hora do teste; 594 

testaram positivo para SARS-CoV-2. O COVID-19 tem um 

curso prolongado e não específico da doença durante a 

gravidez e nas 6 semanas após a gravidez (AFSHAR et al., 

2020). 

Foram tratadas nove mulheres grávidas com pneumonia 

COVID-19 em 11 dias, de 20 de janeiro a 31 de janeiro de 2020. 

Considerando que o SARS-CoV-2 tem até 85% de similaridade 

de sequência com o SARS, embora nenhuma das pacientes 

desenvolveu pneumonia ou morreu de infecção COVID-19, 

devemos estar alerta para a possibilidade de evolução da 

doença e o prognóstico de pneumonia por COVID-19 poder 

seguir a mesma tendência da SARS em mulheres grávidas. 

(CHEN et al., 2020). 

O impacto do COVID-19 na esclerose múltipla (EM) 

durante a gravidez também foi relatado. Infecções virais 
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sintomáticas foram anteriormente associadas a um 

agravamento transitório de sintomas neurológicos relacionados 

com a EM (pseudo-recidivas) e recaídas clinicamente definidas 

(YAM et al., 2020). 

Em um estudo foi relatado sobre sete mortes maternas 

relacionadas com COVID-19 no Irã. Entre este grupo, três 

pacientes eram de idade materna avançada e uma era obesa; 

como nunca antes, nenhuma outra comorbidade significativa 

estava presente, e todas estavam relativamente saudáveis 

antes da apresentação. Todas as pacientes apresentaram 

sintomas na apresentação ao hospital e deram à luz devido à 

piora do estado respiratório materno. Três pacientes 

experimentaram morte fetal intrauterina antes do parto. As 

mortes maternas ocorreram após o parto e parecem esta 

relacionadas à complacência cardiopulmonar do cátion COVID-

19 (THOMPSON et al., 2020).  

Dados recentes sobre mortalidade materna no Brasil 

revelaram 124 óbitos de gestantes ou puérperas, resultando em 

uma taxa de mortalidade de 12,7% na população obstétrica, 

que é muito maior do que a mortalidade materna relatada no 

resto do mundo.  Nesta série, a maioria das mortes maternas 

ocorreram em mulheres que desenvolveram sintomas pós-

parto. Entre os pacientes que morreram, havia 

significativamente mais comorbidades, incluindo 16,3% com 

doenças cardiovasculares, 33,8% com diabetes, e 21,3% eram 

obesos (THOMPSON et al., 2020). 

Um caso adicional de morte materna foi descrito em um 

estudo. A gravidez foi complicada por múltiplas comorbidades, 

incluindo obesidade materna pré-existente, diabetes, asma e 

doença renal. O SARS-CoV-2 foi diagnosticado em 
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aproximadamente 29 semanas. A entrada no hospital ocorreu 

em torno de 31 semanas devido a piora do estado respiratório. 

No sétimo dia do pós-operatório, a paciente desenvolveu 

alterações agudas respiratórias e neurológicas. Os exames 

demonstraram trombose pulmonar e cerebral.  A paciente 

posteriormente morreu no dia seguinte. A gravidade de 

complicações relacionadas ao COVID-19 não pode ser 

subestimada na gravidez (THOMPSON et al., 2020).  

Nas mulheres grávidas com doença grave, a taxa de 

adversidade foi de 49%, enquanto a taxa geral de letalidade foi 

de 2,3%. Como a maioria dos sistemas de saúde dos países 

estão apenas testando pacientes sintomáticos, a verdadeira 

prevalência de infecção por COVID-19 é desconhecida, assim 

como a taxa de mortalidade por infecção verdadeira, que tem 

recentemente estimado em cerca de 0,66% (JUUSELA et al., 

2020). 

Uma mulher de 36 anos, grávida, positiva para COVID-

19, de 23 semanas de gestação com doença grave, 

apresentando intenso comprometimento respiratório, 

necessitou de internação na unidade de terapia intensiva e de 

intubação. Completou 5 dias de hidroxicloroquina e 7 dias de 

prednisona. Ela foi intubada com sucesso após 8 dias com alta 

para casa estável, sem parto prematuro, no 11º dia de 

internação (HONG et al., 2020). 

Em um estudo cuja a amostra foram 15 gestantes, as 

anormalidades mostraram alterações resolvidas no final do 

período de estudo para todos as pacientes. Os sintomas mais 

comuns de início de pneumonia por COVID-19 em mulheres 

grávidas foram: febre (13/15 pacientes) e tosse (9/15 

pacientes). O achado laboratorial anormal mais comum foi 
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linfocitopenia (12/15 pacientes). As imagens de TC (Tomografia 

computadorizada) obtidas antes e após o parto não mostraram 

sinais de agravamento da pneumonia após o parto (LIU et al., 

2020). 

As infecções por SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 

compartilharam características clínicas em gestantes, tais 

como, febre, tosse seca, dispneia, pneumonia e admissão em 

Unidade de Terapia Intensiva para mecânica. Apesar de a 

literatura apontar a não transmissão vertical do coronavírus, foi 

encontrado níveis elevados de IgM (Imunoglobulina M) em 

sangue de neonatos de mães que tiveram SARS-CoV-2 durante 

a gestação (FURLAN et al., 2020). 

A infecção por COVID-19 durante a gravidez 

provavelmente tem apresentação clínica e gravidade 

semelhante as de adultas não grávidas. Possivelmente não 

está associado a resultados maternos ou perinatais 

insatisfatórios (ELSHAFEEY et al., 2020). 

Mulheres com doença moderada ou grave apresentaram 

risco maior de tosse, dor no peito e pressão alta. Nove mulheres 

foram encaminhadas para a UTI ou para cuidados gerais, 

durante 9 dias ou mais. Duas mulheres tiveram parto prematuro 

devido à deterioração do quadro clínico (ANDRIKOPOULOU et 

al., 2020).  

Gestantes que tiveram associações relacionadas ao 

COVID-19 e subsequentemente testaram positivo para COVID-

19 têm uma taxa maior de partos prematuros e necessidade de 

suporte respiratório do que gestantes assintomáticas 

(VIKTORIY et al., 2020). 

O risco de ser admitido em UTI pode ser maior em 

mulheres grávidas e puérperas com SARS-CoV-2 confirmado 
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por laboratório, na Suécia, do que em comparação com 

mulheres não grávidas de idade semelhante (COLLIN et al., 

2020). 

Descobertas sugeriram que o COVID-19 pode causar 

efeitos adversos, como sofrimento fetal, parto prematuro, 

dificuldade respiratória, trombocitopenia com função hepática 

anormal e até morte. Evidências de transmissão vertical foram 

relatadas em outros vírus respiratórios, como o H1N1 e o vírus 

sincicial respiratório (NASIBEH; SHARIFI, 2020). 

 

Desfechos clínicos de recém-nascidos de mães COVID-19 positivas 

 

O estudo aponta manifestações mais leves em neonatos 

COVID-19 positivos. Risco de transmissão de mães com 

COVID-19 positivo para recém-nascidos por alojamento 

conjunto e amamentação é baixo. Neste estudo, em um número 

limitado de recém-nascidos, a carga viral materna não se 

mostrou associada ao estado de positividade ou à gravidade da 

doença do recém-nascido (ANAND et al., 2020). 

Revelou-se que mulheres grávidas com diferentes vírus 

respiratórios estavam em alto risco de desenvolver 

complicações obstétricas e resultados perinatais adversos em 

comparação com mulheres não grávidas, devido a mudanças 

nas respostas imunológicas. De acordo com um relatório 

anterior de 10 pacientes grávidas com SARS em Hong Kong, a 

infecção por SARS-CoV-2 pode estar associada a problemas 

resultantes da gravidez, incluindo doenças maternas críticas, 

aborto imediato, morte materna ou nascimento prematuro. 

Neste caso, relatamos que uma mãe com COVID-19 deu luz a 

uma criança saudável, sem evidência de COVID-19 após sua 
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gravidez de 30 semanas. Esse caso terminou sem 

intercorrências pós-parto e com evolução neonatal (WANG et 

al., 2020).  

Um centro de cuidados terciários para recém-nascidos 

com mães com COVID-19 na Índia, concluiu que apesar da 

rápida evolução do conhecimento sobre a infecção por COVID-

19, rotas de transmissão perinatal e carga viral da mãe para o 

neonatal permanece incerta. De 2.947 partos, 69 mães 

testaram positivo (2,3%), com 1 aborto, 2 natimortos macerados 

e 2 natimortos frescos como resultados da gravidez. De 65 

neonatos testados, 10,7% (7) foram confirmados COVID-19 

positivos por RT-PCR. Contudo, os neonatos apresentaram 

manifestações clínicas mais brandas. Seis dos 7 neonatos eram 

assintomáticos e 1 neonato necessitou de suporte respiratório, 

(a indicação era prematuridade) que se resolveu após 48 horas. 

A maioria (93%) dos neonatos testados depois de 48 horas 

(alojado no quarto com a mãe e amamentado) deram negativo 

(PRATIMA; ANAND, 2020). 

Atualmente, evidências de transmissão vertical foram 

sugeridas pelo menos no final da gravidez. Um perigo foi 

detectado para fetos ou neonatos. Embora as mulheres 

grávidas estejam em um estado imunossupressor devido às 

alterações fisiológicas durante a gravidez, a maioria das 

pacientes sofria de pneumonia COVID-19 leve ou moderada 

sem perda da gravidez, propondo um padrão semelhante das 

características clínicas da pneumonia COVID-19 ao de outro 

adulto (KASRAEIAN et al., 2020). 

Devido às alterações nos níveis hormonais e diminuição 

dos volumes pulmonares causados por aumentos no tamanho 

do útero durante a gravidez, as pacientes podem ter uma 

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2020.1763947%3Fsrc%3Drecsys
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2020.1763947%3Fsrc%3Drecsys
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2020.1763947%3Fsrc%3Drecsys
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deterioração clínica mais rápida. Além disso, a influência do 

próprio vírus e desses medicamentos antivirais chineses no 

desenvolvimento fetal é desconhecida. Portanto, para mulheres 

grávidas a termo, após consulta com uma equipe 

multidisciplinar, o parto mais rápido possível pode ser uma 

escolha melhor por questões de segurança (YU et al., 2020). 

Trinta e sete neonatos sintomáticos foram incluídos em 

um estudo. Os achados mais frequentes foram febre, hipoxemia 

e tosse (49%, 41%, 27%, respectivamente). Administração de 

oxigênio (41%) e ventilação não invasiva (16%) eram 

frequentemente necessários; no entanto, ventilação mecânica 

(3%) raramente era necessário (KANBUROGLU et al., 2020). 

Recém-nascidos sintomáticos com COVID-19 tiveram 

altas taxas de requisitos de suporte respiratório. Níveis altos de 

PCR (Proteína C reativa) ou um PT (cálcio no sangue) devem 

alertar os profissionais de saúde para doenças mais graves 

(KANBUROGLU et al., 2020). 

Vinte e seis estudos observacionais (18 casos relatados 

e 8 séries de casos) com 44 recém-nascidos com infecção 

confirmada de SARS-CoV-2 foram incluídos em análise final. 

Os estudos eram principalmente da China e Itália. Metade dos 

neonatos tinham uma restrição do contato com a mãe infectada 

e um em cada três neonatos infectados foi admitido para 

tratamento em casa (TRAVISANUTO et al., 2020). 

A idade média ao diagnóstico foi de 5 dias. Um em cada 

quatro neonatos eram assintomáticos, e o restante mostrou 

sintomas leves típicos de respiração aguda, infecções e/ou 

sintomas gastrointestinais. A maioria dos neonatos foi deixada 

em respiração espontânea e teve bom prognóstico após uma 
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hospitalização de duração mediana de 10 dias (TRAVISANUTO 

et al., 2020). 

Recentemente, dois relatórios anunciaram que a 

transmissão intrauterina de SARS-COV-2 não é provável. O 

estudo observou dez neonatos nascidos de mães infectadas 

por COVID-19 e sugeriram que o SARS-COV-2 pode causar 

vários efeitos prejudiciais, como trabalho de parto prematuro, 

dificuldade respiratória, trombocitopenia ou anormalidades nos 

testes de função hepática ou talvez morte em neonatos, no 

entanto, todos os neonatos COVID-19 que fizeram o exame de 

PCR foram negativos (SAGHED et al., 2020). 

Sintomas inespecíficos, como eritema de fralda e 

candidíase oral ainda não foram observados em associação 

com a infecção neonatal por COVID-19. Sinais e sintomas que 

podem sugerir problemas de coagulação como 

trombocitopenia, equimoses e epistaxe também raramente 

relatados em neonatos para definir claramente uma inter-

relação entre os 2, mesmo que em pacientes adultos essa 

correlação seja delineada melhor (DIMA et al., 2020). 

Infecção e morte de um recém-nascido no Irã com um 

raio-X de tórax com anormalidade marcada 2 horas após o 

nascimento, demonstrou doença causada pelo novo 

coronavírus. O recém-nascido nasceu de parto cesáreo eletivo, 

a saúde fetal foi avaliada pela frequência cardíaca fetal e não 

pelo teste de estresse antes do nascimento, não havendo 

evidência de sofrimento fetal. Todos os fatos acima 

mencionados e anormalidades radiográficas sugeriram que a 

doença do coronavírus 2019 está envolvida (AYEBEH, 

RASHIDIAN et al., 2020). 
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A idade gestacional dos neonatos foi de 38,6 + 1,5 

semanas, e ao nascimento o peso médio era de 3.293 + 425 

gramas. SARS-CoV-2 RT-PCR em esfregaço de garganta, 

urina e fezes de todos os neonatos foram negativos. SARS-

CoV-2 por RT-PCR em leite materno e líquido amniótico foi 

negativo também. Nenhum dos neonatos desenvolveu clínica, 

evidencia radiológica, hematológica ou bioquímica de COVID-

19 (LIU et al., 2020). 

No geral, 15 de 20 (75%) mulheres com doença crítica 

tiveram parto prematuro. Não houve natimortos, mortes 

neonatais ou casos de transmissão vertical). Há relatos de 

infecção neonatal, mas nenhuma evidência de transmissão 

vertical intrauterina foi encontrada (PIERCE et al., 2020; YANG 

et al, 2020).  

         Os neonatos do estudo de coorte de Chen et al. (2020) 

eram saudáveis e de peso normal ao nascer, a literatura 

destaca que em partos prematuros, resultados neonatais 

adversos podem ser esperados. Nos estudos examinados, isso 

mais comumente se manifesta como pneumonia e baixo peso 

ao nascer, e foi concomitante com a morte de dois neonatos 

(MEHA et al., 2020). 

         Não há confirmações sobre a transmissão vertical da mãe 

para o feto durante o período gestacional, ou no parto e na 

amamentação. A partir da observação dos artigos, conclui-se 

que o número de neonatos infectados é em menor proporção 

comparado com as mães, ocorrendo em uma conjuntura mais 

branda, quando não são assintomáticos. 
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CONCLUSÃO     

De acordo com a análise dos artigos, fica evidente que 

as mulheres grávidas sintomáticas têm desfechos mais 

negativos do que as assintomáticas. Geralmente apresentando 

tosse, dor de garganta, dores no corpo e febre, são admitidas 

no hospital e com o avanço da debilitação do sistema 

respiratório, necessitando de suporte ventilatório e tratamento 

avançado, um número relevante de pacientes tiveram que dar 

resolutividade à gravidez prematuramente, através de 

cesarianas. A incidência de morte materna decorrente do 

SARS-CoV-2 foi baixa em todos os estudos referenciados, e 

ocorreram em sua maioria após darem à luz. 

A prole acometida pela doença crítica, com dificuldade 

respiratória, intensificada pela imaturidade pulmonar, 

necessitou frequentemente de administração de oxigênio e 

ventilação não invasiva. Notou-se também como sintomatologia 

não respiratória recorrente a disfunção gástrica e hepática. Por 

fim, de modo geral, a quantidade de natimortos, devido a 

complicações placentárias e trombóticas resultantes da covid-

19 foi baixa, porém com números mais significativos em relação 

a mortalidade de fetos com mães saudáveis. 

        Este estudo faz uma condensação das principais formas 

de como as gestantes são atingidas pelo COVID-19, bem como 

a interferência em seus neonatos, sendo uma fonte importante 

para os diversos profissionais da saúde se informarem e 

analisarem as estatísticas brasileiras e internacionais.  

        Por conseguinte, como as pesquisas e comprovações 

científicas baseadas em evidências ainda são escassas, devido 

a brevidade do surgimento da infecção pelo novo coronavírus, 
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este estudo caracteriza-se como uma base eficaz e atualizada 

para o desenvolvimento de novas pesquisas.  
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RESUMO: O cenário atual é marcado pela predominância de 
doenças crônicas em detrimento das doenças agudas. As 
patologias crônicas representam entraves e desafios a serem 
superados, posto que são doenças de alta complexidade, bem 
como exigem acompanhamento integral e cuidados 
multidisciplinares.  O objetivo desse trabalho foi evidenciar 
estratégias para o enfrentamento dessas doenças na área 
pediátrica. O estudo foi realizado através de uma revisão 
sistemática nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde 
(BVS), Lilacs, Scielo e PubMed no mês de setembro de 2020, 
do ano de 2015 a 2020. Foram utilizados os Descritores em 
Ciência da Saúde (DeCS) ‘’doenças crônicas’’, ‘’pediatria’’ e 
‘’percepção’’ e foram selecionados 22 trabalhos que atendiam 
às exigências. Os resultados evidenciaram que é recomendado 
que seja oferecido todos os níveis de cuidado em saúde, 
incluindo atendimento domiciliar e empregando uma visão 
holística, proporcionando a continuidade do cuidado que a 
doença requer. As estratégias para o enfrentamento dessas 
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patologias crônicas necessitam de uma rede organizada na 
saúde da criança e do adolescente, garantindo acesso aos 
serviços. Concluiu-se compreender a importância do papel da 
família como elemento intrínseco de bom prognóstico no 
enfrentamento da doença, estabelecendo trocas relacionais 
entre o profissional de saúde e a família para minimizar as 
consequências da cronicidade da doença, além de viabilizar o 
seu enfrentamento. 
Palavras-chave: Doenças crônicas. Pediatria. Percepção. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A atenção à saúde da criança e do adolescente encontra, 

na atualidade, novos desafios. O cenário atual foi modificado ao 

longo do tempo, caracterizando a queda de doenças agudas e 

aumento da incidência de doenças crônicas (MADUREIRA.; 

MOREIRA.; SA, 2019). Os avanços sócio-econômicos, 

aprimoramento de técnicas cirúrgicas, avanços farmacológicos 

e do conhecimento científico acerca dos cuidados intensivos 

pediátrico e neonatal, contribuíram para essa mudança.  

As doenças crônicas são patologias que se apresentam 

com um tempo longo e progressivo, prognóstico incerto e 

muitas vezes sem possibilidades de cura, apenas tratamentos 

paliativos. São doenças que limitam a vida de quem é 

acometido, colocando o indivíduo em situações de remissão e 

exacerbação clínica, criando a necessidade de cuidados 

progressivos e complexos, tanto a nível domiciliar, tanto a nível 

ambulatorial (NOBREGA et al., 2017).  

Concomitantemente, nesses pacientes, é necessário um 

acompanhamento mais integral com cuidados multidisciplinares 

e até recursos hospitalares complexos. Não obstante, o 
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comprometimento não se limita apenas a nível da patologia. As 

doenças crônicas limitam as crianças e os adolescentes de 

forma funcional e acarreta vulnerabilidade social, como dias de 

ausência na escola, desafios e limitações em atividades 

cotidianas, necessidade de suporte integral para interagir, 

assim como suporte tecnológico à manutenção da vida 

(MADUREIRA.; MOREIRA.; SA, 2019). Dessa forma, é 

necessário evidenciar também o sofrimento do cuidador no 

processo. A responsabilidade do cuidador desses pacientes 

requer uma carga emocional e econômica suficiente para suprir 

as necessidades do indivíduo acometido pela doença crônica. 

Assim, diante das limitações impostas pela doença 

crônica tanto à criança quanto ao cuidador, faz-se necessário o 

estabelecimento de estratégias para enfrentamento das 

adversidades. Fetsch et al. (2016) relata o coping como um 

conjunto de estratégias dinâmicas de cunho psicológico e 

comportamental destinada a administração de eventos de 

estresse tanto positivo quanto negativo, principalmente frente a 

doenças graves e ao adoecimento. Diversas estratégias podem 

ser incluídas como coping, dentre elas a espiritualidade e o 

suporte social. 

Nesse contexto de condições crônicas e suas 

implicações, foi evidenciado através de um estudo no período 

de 2010 a 2015 que as doenças crônicas mais prevalentes por 

internações no Rio Grande do Sul eram: asma, epilepsia, 

doenças crônicas das amígdalas e adenóides, bronquite e 

malformações do aparelho circulatório (SOUZA et al., 2018).  

O mesmo estudo mencionado anteriormente destaca 

que, no cenário brasileiro como um todo, as doenças crônicas 

mais prevalentes em pediatria são as doenças respiratórias. 
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Dentre essas doenças respiratórias, Pedraza e Araújo (2017) 

afirmam que a asma no quadro das principais causas de 

internações das crianças, reflete-se nas estatísticas nacionais 

da doença como causa de grande número das internações, 

principalmente em crianças na faixa etária até os 6 anos.  

Para os profissionais de saúde conseguirem desenvolver 

ações que instrumentalizem as famílias, Amorim et al. (2017) 

afirmam que o cuidado à saúde dos trabalhadores, 

considerando sua inserção nos processos de trabalho 

particulares, requer a institucionalização do apoio, técnico e 

pedagógico, sistemático e de qualidade, de modo a qualificar as 

ações e assegurar a continuidade do cuidado de modo 

articulado com os pontos de maior complexidade e ou 

incorporação tecnológica.  

Concomitantemente, haverá o compartilhamento com a 

família acerca dos saberes para minimizar as consequências 

advindas da cronicidade da doença. Em uma revisão feita do 

livro intitulado ‘’Os Sentidos da Saúde e da Doença’’, Silva e 

Ferreira (2015) ressaltam que a saúde e a doença são tratadas 

de acordo com a experiência subjetiva, bem como pela história 

singular de cada indivíduo. Dessa forma, para o paciente 

acometido pela doença, é necessário que se tenha um cuidado 

de forma holística, viabilizando novas possibilidades 

terapêuticas técnico-científicas. 

O presente estudo tem como objetivo evidenciar 

estratégias acerca do enfrentamento de doenças crônicas em 

pediatria. 

. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura 

científica sobre as estratégias de enfrentamento às doenças 

crônicas em crianças e adolescentes. A busca dos dados foi 

realizada no mês de setembro de 2020 e incluiu produções 

científicas publicadas entre os anos 2015 e 2020 em periódicos 

indexados às bases: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Lilacs, 

Scielo e PubMed. Foi utilizado o cruzamento dos descritores de 

acordo com os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS/MeSH) 

‘’doenças crônicas’’, ‘’pediatria’’ e ‘’percepção’’ interligados pelo 

operador boleano “AND”.  

A busca aplicada com os descritores na Biblioteca Virtual 

de Saúde resultou em 12 artigos, desses 12 artigos, 8 possuíam 

a disponibilidade dos textos completos e foram selecionados 

para compor o trabalho vigente. A revisão sistemática utilizada 

para compor este artigo foi ampliada por meio da utilização de 

referências bibliográficas, além de outras fontes. Os trabalhos 

selecionados obedeceram aos seguintes filtros: idiomas 

português e inglês e foram analisados na íntegra. A seleção 

baseou-se na leitura minunciosa dos artigos, desconsiderando 

aqueles que não atendiam ao objetivo deste estudo.  

A inclusão dos artigos selecionados teve como critérios: 

conter informações sobre doenças crônicas em pacientes 

pediátricos, bem como estratégias de enfrentamento para 

essas patologias, além de informações indispensáveis acerca 

do tema proposto; além de artigos em texto completo 

disponível; e idiomas inglês e português. Foram excluídos os 

artigos que não preenchiam os critérios de inclusão e os 

trabalhos que apresentavam duplicidade. Um total de 22 artigos 



Estratégias para o enfrentamento de doenças crônicas em pediatria: 
revisão sistemática 

 

249 
 

foram selecionados que atendiam aos critérios solicitados e 

foram submetidos a uma leitura atenciosa para construção do 

presente artigo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O diagnóstico da doença crônica em pediatria acarreta 

um impacto na vida do paciente e na sua rede familiar. As 

estratégias para o enfrentamento de doenças crônicas em 

pacientes pediátricos necessitam de uma rede organizada da 

saúde da criança e do adolescente para que forneça um 

cuidado integral, garantindo acesso aos serviços. Nessa 

acepção, as redes de atenção e serviços são meios intrínsecos 

para reorganizar o sistema de saúde e garantir essa atenção 

especial.  

As doenças crônicas infanto-juvenil acarretam desgaste 

e sofrimento biopsicossocial a todos os envolvidos, o que exige 

profissionais resolutivos, um sistema de saúde significante, 

apoio familiar e uma equipe de saúde preparada para promover 

o suporte necessário. De acordo com Corrêa (2015), o cuidado 

centrado na família (CCF), também conhecido como Serviço ou 

Abordagem Centrada na Família, reconhece a importância da 

família como cliente do cuidado, tornando-se imprescindível 

que a equipe de saúde direcione a atenção às necessidades da 

família. É necessário que haja uma parceria estabelecida entre 

profissionais de saúde e os membros da família, colaborando 

para a elaboração de um plano de cuidados para atender a 

demanda do paciente e para identificar a questão singular do 

cuidado.  
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O profissional do cuidado deve incentivar as habilidades 

de cuidado envolvendo a família, visto que o processo é longo 

e contínuo, bem como orientar para que o vínculo familiar 

compreenda o seu papel no enfrentamento da doença crônica. 

Segundo Souza et al. (2019), a implantação de políticas 

públicas incluindo medidas e ações que incrementaram a 

capacidade resolutiva dos serviços de saúde, juntamente com 

avanços tecnológicos, resultou na redução da mortalidade 

infantil e mudança no perfil epidemiológico com prevalência de 

doenças crônicas.   

No Brasil, embora exista um movimento em defesa da 

abordagem do cuidado centrado na família, este ainda é 

incipiente nas práticas hospitalares, mantendo-se o tratamento 

e alta hospitalar focados no cuidado à doença. Os próprios 

enfermeiros reconhecem que existem limitações nas suas 

atuações no seguimento pós-alta hospitalar, evidenciando que 

há fragilidade no cuidado integral quando a criança retorna para 

casa. Nesse sentido, comprometem o cuidado centrado na 

família que tem o objetivo de promover o bem-estar da família 

e restaurar o seu controle (PINTO; MANDETTA; RIBEIRO, 

2015).  

O Sistema Único de Saúde do Brasil é marcado por 

profundas transformações, bem como apresenta desafios para 

garantir e assegurar o suprimento das necessidades da 

população. Nesse sentido, torna-se de fundamental importância 

a reformulação das práticas de saúde e dos processos de 

trabalho que, historicamente, constituíram-se em um modelo 

hegemônico, dissonante dos princípios da universalidade, 

integralidade e equidade do SUS (MASSON et al., 2015).  
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Em termos gerais, entende-se que os conceitos de saúde 

e de doença são históricos e possuem uma relação com a 

contemporaneidade, devendo ser observados por diferentes 

prismas de análise. Por envolver dimensões simbólicas e 

culturais, sociais e filosóficas, as práticas em saúde devem 

levar em consideração as subjetividades incutidas no processo 

saúde-doença (SILVA et al., 2015). 

Pinto, Coutinho e Collet (2016) relatam que o diagnóstico 

de doença crônica em uma criança é angustiante e constitui um 

árduo caminho em busca do acesso aos serviços e pela 

resolutividade das ações em saúde. A fragmentação da atenção 

predispõe a uma desarticulação das práticas clínicas em meio 

às idas e vindas entre o período de diagnóstico e tratamento, 

levando a uma peregrinação da criança e do cuidador.  

Somado às importantes alterações que ocorrem na 

dinâmica familiar, como o isolamento social, o desajuste 

psicológico e o estresse parental. Diante das mudanças no 

modo de viver tanto da criança quanto da família, as ações de 

promoção à saúde tornam-se uma estratégia de mediação entre 

os indivíduos e o meio em que vivem, possibilitando uma melhor 

adaptação e uma melhor qualidade de vida (DOMÍNGUEZ; 

CASTRO, 2015). 

Entretanto, a literatura afirma que não existem ações 

programáticas específicas em saúde voltadas à criança com 

condições crônicas em relação às demais crianças. Dessa 

forma, há o que se chama de vulnerabilidade programática, 

decorrente da falha na construção, implementação e avaliação 

das políticas e programas dos serviços de saúde. Essas 

lacunas são responsáveis pelos prejuízos encontrados na 

organização e na qualidade da atenção ofertada, visto que são 
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ações generalizadas e não atendem às demandas específicas 

dessa população, visto que a puericultura por si só não é capaz 

de abarcar a complexidade e a singularidade da doença crônica 

na infância (NÓBREGA et al., 2017). 

Nesse sentido, um dos momentos mais críticos para a 

criança e a família é o momento da confirmação do diagnóstico 

de doença crônica, que revela a vulnerabilidade quanto a 

fragilidade e a finitude da vida. Quando se trata de uma criança, 

isso se torna muito mais evidente, visto que a família não espera 

esse tipo de diagnóstico e precisa lidar com os receios e 

dúvidas acerca da sobrevida da criança.  

Cuidadoras relatam que se sentem desamparadas no 

momento do diagnóstico e durante todo o percurso da doença, 

visto que as preocupações e o medo são constantes. Essa 

instabilidade emocional torna difícil o processo de 

enfrentamento da doença, tanto no âmbito pessoal de quem 

cuida como no âmbito familiar de quem convive (PINTO; 

COUTINHO; COLLET, 2016). 

Com relação ao cuidador, Macedo (2015) relata que as 

pesquisas desenvolvidas nos últimos anos sobre o cuidado no 

manejo das diversas doenças crônicas em criança e 

adolescente apontam que as mães são as principais pessoas 

envolvidas no processo de cuidado. As avós, pais e outras 

mulheres da família mostraram-se vinculados às atividades de 

cuidado, mas as mães ainda são as principais pessoas 

envolvidas neste processo, constituindo-se a maioria absoluta 

em todos os estudos destacados. 

Deste tópico criam-se colocações importantes, como a 

sobrecarga das mães cuidadoras, que além das 

responsabilidades de seu cotidiano, passam a assumir 
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responsabilidades advindas dos cuidados de seus filhos com 

enfermidades crônicas. Frente a isso, de uma maneira geral, o 

excesso de atribuições poderá culminar em distúrbios físicos 

agudos e crônicos, os quais tornam essa mulher mais 

vulnerável para desenvolver quadros de isolamento, 

depressão, diminuição da libido e autoacusação. 

 Além disso, adiciona-se ao dano emocional desta 

cuidadora o cenário de um possível desequilíbrio financeiro 

gerado pelas necessidades ímpares e não previstas do 

paciente pediátrico.  Assim, uma estratégia de enfrentamento 

utilizada pela cuidadora é o autocuidado, como a realização de 

atividades físicas para se fortalecer e diminuir o estresse 

decorrente da sobrecarga das demandas da criança com 

doença crônica (SALVADOR et al, 2015).  

Os grupos de mãe são citados como locais de 

empoderamento para o alívio do sofrimento, de autoeficácia 

prejudicada e sobrecarga. Essa rede de apoio torna-se um dos 

elementos para superação das adversidades no seu papel de 

cuidadora (MACEDO et al., 2015). Para a família, o cuidado 

diário com a criança e o acompanhamento durante as idas aos 

serviços de saúde são consideradas ações de suporte social e 

vínculos de apoio efetivos para a criança que auxiliam no 

enfrentamento das dificuldades da condição crônica (SILVA et 

al., 2017).  

O cuidador da criança, como meio de enfrentamento, 

tende a estabelecer vínculos afetivos e de confiança para 

minimizar as aflições (PINTO; COUTINHO; COLLET, 2016). 

Diante disso, é factível o debate a respeito da Teoria do Apego, 

desenvolvida por Bowlby, a qual postula que, em momentos de 

ameaça ou estresse, o funcionamento geral da família e da 
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criança é alterado, podendo influenciar na instauração de suas 

relações, enfatizando a função biológica dos laços emocionais 

íntimos.  

Após a instituição inicial da teoria do apego, muitas 

pesquisas desenvolveram-se, com foco para a pesquisadora 

Mary Ainsworth cuja contribuição significativa trouxe o 

robustecimento da teoria do apego. Coutinho (2020) explica que 

Ainsworth, ao investigar as relações primárias de muitas mães 

e seus filhos, utilizando um método experimental conhecido 

mundialmente como Strange Situation, identificou estratégias 

diferentes do comportamento de apego, as quais foram 

classificadas em estilo de apego seguro e inseguro, estando 

este subdividido em ansioso e evitante.  

Corroborando Bowlby e Ainsworth, vários estudos 

ressaltam a associação entre o estilo de apego e o 

desenvolvimento da criança. O cuidador primário, representado 

comumente pela mãe, é a principal fonte de estímulo, 

responsável pela transmissão de experiências sensoriais, 

cognitivas, motoras e sociais à criança. O tipo de doença 

crônica, o enfrentamento ineficaz da situação, as exigências 

diárias e de certos tratamentos podem interferir na relação entre 

a mãe ou o cuidador primário e o filho (COUTINHO et al., 2020).  

Os cuidadores que promovem apego de base segura 

possibilitam que as crianças enxerguem o mundo exterior com 

expectativas positivas, sentindo-se livres para expressar 

sentimentos e pensamentos, com autonomia para explorar o 

ambiente e demonstrando maior confiança na figura de apego 

para suprir suas necessidades. (COUTINHO et al., 2020). 

Em contrapartida, o estilo de apego inseguro, 

manifestado por meio de competências instáveis, é mais 
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complexo e problemático. É fruto de uma relação cuja figura de 

apego se mostra vulnerável e imprevisível, ora aparecendo 

como acessível e protetora, ora como incapaz de fornecer apoio 

à criança. Como consequência, a criança pode apresentar 

dificuldades para explorar o mundo, insegurança, ansiedade, 

comportamentos antissociais, depressão e baixa autoestima 

(COUTINHO et al., 2020). 

Nesse contexto, a criança que vivencia a condição 

crônica precisa ser ouvida para que as demandas de cuidado 

sejam percebidas e sanadas. Além disso, quando o apoio 

familiar é satisfatório, a criança vive sensações de ânimo e 

conforto, que melhoram sua qualidade de vida. O olhar 

atencioso, a conversa e o carinho são capazes de suprir suas 

singulares demandas de cuidado. Assim, o apoio, 

principalmente da mãe, renova a esperança da criança e ela se 

sente fortalecida para enfrentar a doença e as limitações 

inerentes a condição crônica (SILVA et al., 2017).  

Entretanto, no âmbito extra-familiar, o sentimento de 

exclusão devido às limitações que a doença impõe faz com que 

as crianças se sintam diferentes e se identifiquem como 

doentes. Em um estudo com crianças e adolescentes em 

hemodiálise, elas relatam que a vida ocorre em função da 

doença e precisam lidar com as repercussões. Assim, 

encontram no transplante a esperança de uma vida sem a 

hemodiálise. Esse mesmo estudo relata que as crianças 

transplantadas possuem um pouco mais de liberdade, como 

poder viajar e participar de brincadeiras. Então, nesse caso o 

transplante renal é o marco da retomada do controle da própria 

vida, apesar das limitações inerentes a doença crônica 

(ROTELLA et al., 2020). 
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Ainda nesse contexto social, dentre os membros da rede, 

é importante destacar os amigos. A atitude de solidariedade e 

cuidado por parte dos amigos é capaz de desencadear 

felicidade na criança com diagnóstico de doença crônica. Visto 

que, por muitas vezes, elas podem se sentir excluídas do meio 

por se considerarem diferentes. Dessa forma, os amigos são 

considerados como parte do enfrentamento e fornecem o apoio 

emocional para que superem as dificuldades no decorrer da 

doença.  

O consolo, a força e as brincadeiras ajudam as crianças 

a esquecerem as limitações impostas pela doença. Além do 

mais, quando os amigos compartilham da experiência de viver 

com diagnóstico de doença crônica, é possível que eles dividam 

as experiências, troquem sentimentos e saberes, criando um 

vínculo apoiador e de cuidado com o próximo (SILVA et al., 

2017). 

Além disso, o vínculo entre o profissional e o binômio 

cuidador-criança surge como uma importante fonte de apoio 

social, quando ausente pode causar sofrimento e dificuldades 

no enfrentamento da doença, como medos, tristeza e uma 

relação conflituosa entre a equipe e a família. Assim, o diálogo 

através de uma escuta atenta é imprescindível nesse processo. 

O profissional que está aberto ao diálogo torna-se a principal 

fonte de apoio para o cuidador durante a hospitalização, 

fortalecendo o vínculo entre a equipe e o binômio e facilitando 

um cuidado humanizado e integral (MACHADO et al., 2018).   

A comunicação informativa entre a equipe e o núcleo 

familiar decorrente das ações de educação em saúde facilita o 

processo de entendimento acerca da doença, minimizando os 

medos e promovendo uma maior segurança por parte da família 
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frente ao diagnóstico e o prognóstico da criança com doença 

crônica (ATAÍDE; RICAS, 2016). A educação em saúde 

possibilita a promoção da saúde, que implica em envolver o 

indivíduo no cuidado, tornando-o protagonista do seu processo 

de saúde-doença, baseado na saúde como um estado positivo 

e dinâmico dentro do conceito ampliado de saúde.  

Na infância, a educação em saúde pode transformar o 

modo de viver da criança e do adolescente com doença crônica 

através do conhecimento e da inclusão do mesmo no processo 

de cuidado. Essa construção está intimamente relacionada com 

o vínculo e a relação de empatia e respeito entre a equipe e o 

binômio criança-família (PEREIRA et al., 2017). Essa relação 

entre a equipe e a criança/família é capaz de proporcionar o 

conhecimento adequado ao longo do tempo para que a família 

assuma com segurança as demandas de cuidado que a criança 

necessita. 

 Nesse sentido, a educação em saúde deve se basear 

tanto no processo educativo-assistencial por parte dos 

profissionais de saúde, inserindo o binômio no processo de 

cuidado ainda no ambiente hospitalar, como na informação e 

orientações acerca da doença. Por se tratar muitas vezes de 

cuidados complexos e envolver diversas tecnologias, faz-se 

necessária que a inserção do cuidador e da criança no processo 

de cuidado seja gradual e conforme o aprendizado evolui.  

Importante salientar que, para construção desse 

conhecimento, faz-se necessário que a relação seja pautada 

em uma relação aberta ao diálogo, ao apoio e a troca de 

saberes (SILVA et al., 2017; DOMÍNGUEZ; CASTRO, 2015).  

  Uma outra ferramenta de enfrentamento mencionada na 

literatura é a religião, que surge associada ao alívio da dor e do 
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sofrimento (ROTELLA et al., 2020). Um estudo realizado com 

adolescentes com diagnóstico de câncer revelou que a 

espiritualidade consiste em um componente gerador de 

esperança, auxiliando no enfrentamento da doença e na busca 

pelo sentido da vida. Assim, retratam como elemento essencial 

para lidar com o estresse gerado pelo adoecimento.  

Segundo o mesmo estudo, a prática da espiritualidade 

pode aumentar os sentimentos de força, tranquilidade e 

confiança; estabelecer o apoio espiritual, emocional e até 

mesmo financeiro, proveniente da comunidade; estimular o 

autocuidado auxiliando a recuperação e o restabelecimento da 

saúde; proporcionar o sentimento de fazer parte de uma 

comunidade; além do dar sentido e significado à vida, à família 

e aos amigos (SOUZA et al., 2015).  

Outro estudo aponta a fé como fonte de esperança e de 

fortalecimento para os cuidadores, auxiliando-os a não entrar 

em desespero e permanecer firme nos cuidados à criança 

(SALVADOR et al, 2015; ATAIDE; RICAS, 2016). Assim, as 

estratégias de enfrentamento ao estresse possibilitam uma 

reconstrução  e novas experiências diante do processo de 

saúde-doença, visando diminuir os fatores estressantes e 

promover a reorganização do cotidiano, ressignificando a 

experiência traumática do adoecer e todas as implicações 

inerentes ao processo.  

Nesse sentido, não só as estratégias individuais são 

importantes, mas também todo o apoio que a criança e o 

adolescente recebe da família e dos profissionais a partir do 

vínculo, da escuta atenta, do estímulo, do cuidado e da 

valorização da sua subjetividade. Essas ações são capazes de 

aliviar a ansiedade e angústia, facilitar a expressão dos anseios 
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e sentimentos contribuindo para o desenvolvimento de 

respostas adaptativa às adversidades (IAMIN; ZAGONEL, 

2011). 

 

CONCLUSÕES  

 

A troca de informação precisa ser contínua para que o 

enfrentamento das doenças crônicas se concretize. Haverá 

uma troca de informação entre o profissional de saúde e a 

família e, através disso, o vínculo se estabelecerá, ressaltando 

a importância do cuidado para o enfrentamento de doenças 

crônicas.  

 Nesse sentido, a tecnologia das informações precisa 

existir em todo processo, desde a formação de uma hipótese 

diagnóstica para o caso, até a definição de um método 

terapêutico, posto que a qualidade do cuidado integral está 

diretamente relacionada com o vínculo entre profissionais de 

saúde e família. Assim, o diagnóstico de uma doença crônica 

em uma criança ou adolescente implica em uma mudança em 

toda uma perspectiva familiar.  

Para essa adaptação, faz-se necessário que a família e 

a criança/adolescente utilizem de estratégias que auxiliem no 

enfrentamento perante o diagnóstico e todo o curso da doença. 

Estratégias precisam ser lançadas, não apenas para as 

crianças e adolescentes, mas também para os cuidadores que 

lidam diariamente com as dificuldades impostas pela doença. 

Logo, é fundamental instrumentalizar as famílias, com base em 

práticas educativas dialógicas em que os profissionais criem 

oportunidades e meios para que os familiares e os cuidadores 

possam adquirir estratégias para o enfrentamento da doença. 
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Por conseguinte, é nítido evidenciar que há limitações no 

processo. Enquanto não forem instauradas políticas públicas de 

atenção específica às cuidadoras, identificando os fatores de 

risco para sua saúde, a qualidade de vida deste grupo 

continuará sendo afetada. Contudo, o próprio termo qualidade 

de vida, por ser uma construção multidimensional, não detém 

de um consenso sólido acerca de sua definição na literatura 

nacional e internacional.  

A avaliação da qualidade de vida ocorre por meio de 

múltiplas áreas de conhecimento, como psicologia, medicina e 

nutrição, as quais se utilizam de próprios instrumentos e 

classificações para mensurar a qualidade de vida de um 

indivíduo. Dessa forma, sem uma padronização, é árdua a 

construção de políticas públicas que almejam promover a 

qualidade de vida aos afetados pelo curso das doenças 

crônicas em crianças, uma vez que, como não há consenso 

sobre o termo, não é claro  quais as ações exatas devem ser 

promovidas para atingir tal objetivo.  

Ademais, frente a evidências do papel do apego na 

relação entre a gravidade da dor e os sintomas psicológicos em 

crianças, e também da relevância dessa relação para o 

desenvolvimento biopsicossocial, cognitivo e afetivo da criança, 

é importante que esses aspectos sejam atenciosamente 

avaliados pelos profissionais de saúde, em uma perspectiva 

integral e interdisciplinar.   

Na literatura, observa-se que a espiritualidade, o vínculo 

entre a equipe multiprofissional e o binômio criança-família e a 

rede de apoio social são as principais estratégias de coping 

utilizadas. No entanto, mais estudos são necessários para 

subsidiar dados para o planejamento de estratégias de 
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enfrentamento eficazes tanto para a criança e o adolescente 

com diagnóstico de doença crônica, quanto para a família. 
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RESUMO: A prematuridade é um dos grandes problemas de 
saúde no Brasil e ao redor do mundo, dada a sua forte 
contribuição na elevação das taxas de morbimortalidade infantil, 
com consequências nefastas para o recém-nascido. O parto 
prematuro possui uma fisiopatologia não completamente 
esclarecida e uma etiologia multifatorial, o que torna a 
prevenção e o diagnóstico complexos para os profissionais 
envolvidos no cuidado obstétrico e neonatal. Assim, essa 
revisão objetiva analisar o que há de mais atual sobre o tema 
na literatura. Para tanto, realizou-se um levantamento 
bibliográfico e procedeu-se uma revisão narrativa com o 
material encontrado. Percebeu-se que a carga global dos 
nascimentos prematuros tem aumentado devido a uma série de 
fatores, mas ainda há muitas limitações quanto ao manejo 
desse agravo. Desse modo, a prematuridade tem sido alvo de 
estudos com o fito de descobrir maiores informações acerca da 
etiologia, bem como estabelecer uma classificação útil para a 
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prática clínica. Assim, o conhecimento mais profundo do parto 
prematuro ainda é uma demanda na Obstetrícia, que pode 
ajudar a definir novas tecnologias de prevenção e tratamento 
no futuro. 
Palavras-chave: Prematuridade. Recém-nascido pré-termo. 
Morbimortalidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em 1961, a Organização Mundial da Saúde definiu que 

a prematuridade refere-se ao nascimento antes de 37 semanas 

de idade gestacional (IG), sendo a principal causa de 

hospitalização durante a gestação e ocorrendo em cerca de 

10% de todos os nascimentos em todo o mundo 

(PORCIÚNCULA et al., 2017; PATEL; LUDMIR, 2019). 

O parto prematuro (PP) é um dos grandes problemas de 

saúde no Brasil e ao redor do mundo, dada a sua forte 

contribuição na elevação das taxas de morbimortalidade infantil. 

A prematuridade, em conjunto com o baixo peso ao nascer, são 

os principais determinantes do risco de morrer no período 

neonatal (GONZAGA et al., 2017). Ademais, a prematuridade é 

um fator desencadeante de alterações no crescimento e 

desenvolvimento, podendo comprometer a funcionalidade e a 

qualidade de vida da criança (GOMES et al., 2016). 

A maior parte dos partos prematuros, a nível global, 

ocorre no período de prematuridade tardia e, embora as taxas 

de morbimortalidade sejam relativamente baixas nesses recém-

nascidos (RNs) em comparação com aqueles de IG anteriores, 

as taxas ainda excedem os nascidos a termo. Além disso, existe 
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uma relação inversa entre a IG de nascimento e o risco de 

morbidade e mortalidade neonatal (FREY; KLEBANOFF, 2016). 

O parto prematuro possui uma fisiopatologia não 

completamente esclarecida e uma etiologia multifatorial, o que 

torna a prevenção e o diagnóstico complexos para os 

profissionais envolvidos no cuidado obstétrico e neonatal. 

Ademais, além das consequências clínicas, existem ainda 

grandes repercussões econômicas associadas à 

prematuridade, tanto do ponto de vista do sistema de saúde, 

quanto do ponto de vista familiar (ANDRADE, 2016). 

Considerando a magnitude dos riscos e a prevalência 

dos casos de partos prematuros, o presente estudo teve como 

objetivo analisar o que há de mais atual sobre o tema na 

literatura. Este capítulo é dedicado à descrição dos tópicos que 

envolvem a prematuridade, como a epidemiologia, os fatores de 

risco, as formas de prevenção, as consequências e outros.  

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

O presente estudo consiste em uma revisão narrativa da 

literatura, desenvolvido no período de Abril a Setembro de 

2020. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas 

bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrievel Online (MEDLINE) e Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO). Foram utilizadas as strings de busca 

(prematurity OR preterm birth) AND (etiology AND epidemiology 

AND predictors), a partir dos descritores consultados no 

Medical Subject Headings (MeSH).  



ASPECTOS GERAIS SOBRE A PREMATURIDADE: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

 

266 
 

Os critérios de inclusão foram artigos contendo os 

descritores utilizados nas strings de busca no título e/ou 

resumo, publicados entre 2015 e 2020. Ademais, foi aplicado o 

filtro de tipo de estudo, sendo selecionados ensaios clínicos, 

metanálises e revisões sistemáticas. Foram excluídos os 

artigos que não atendiam aos critérios de inclusão, aos 

objetivos da revisão ou que se repetiam nos bancos de dados. 

Foram encontrados 549 artigos nas bases de dados a partir da 

aplicação dos filtros temporais e de tipos de estudos. A partir da 

leitura dos títulos foram excluídos 429 artigos por não 

atenderem aos objetivos e outros 81 foram excluídos porque se 

repetiam entre as bases de dados. Dessa forma, a amostra final 

contou com 39 artigos, incluindo revisões da literatura e 

metanálises.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Dados mundiais revelam que o parto prematuro é a 

principal causa de mortalidade neonatal e infantil, sendo 

estimado ser responsável por 965.000 mortes no período 

neonatal e 125.000 mortes em crianças menores de 5 anos 

(HARRISON; GOLDENBERG, 2016). Analisando os dados de 

2014, cerca de 11% dos nascidos vivos eram prematuros, 

sendo equivalente a aproximadamente 15 milhões de bebês 

(CHAWANPAIBOON et al., 2019).  

Nesse cenário, dentre 38 países com dados de alta 

qualidade, 26 deles apresentaram aumento de nascimentos 

prematuros desde 2000 (CHAWANPAIBOON et al., 2019). 
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Além disso, foi visto que dentre os 10 países com o maior 

número de prematuros, o Brasil encontra-se em décimo lugar, 

com 2,3% do total global de PP de 9,2% de todos os nascidos 

vivos (FREY; KLEBANOFF, 2016). 

A partir de dados da OMS sobre as causas de 

mortalidade infantil, é possível afirmar que a principal causa de 

morte neonatal resultou de complicações da prematuridade, 

sendo então responsável por quase um milhão dos mais de seis 

milhões de mortes em crianças menores de 5 anos. Além disso, 

os estudos sugerem que a carga global dos nascimentos 

prematuros continua aumentando (OMS, 2015). 

São vários os fatores que contribuem para o aumento 

alarmante dessa taxa, como o aumento da média de idade 

materna, aumento da utilização das técnicas de reprodução 

assistida, aumento do número de gestações múltiplas e as 

maiores taxas de prematuros devido às induções e partos 

cesáreos. Outro ponto importante é que a carga global dos PP 

e as menores taxas de sobrevivência neonatal e infantil estão 

recaindo prevalentemente nos países menos desenvolvidos, ou 

seja, com menos recursos para administrar as complexidades 

médicas, sociais e econômicas do cuidado dos bebês 

prematuros (FREY; KLEBANOFF, 2016; CHAWANPAIBOON et 

al., 2019).  

Vale ressaltar que essas taxas em escala global não são 

precisas, visto que o registro de nascimentos ainda hoje é 

deficiente por conta de estimativas de nascimento serem 

imprecisas e a classificação dos nascidos vivos e não vivos 

serem feita de forma incorreta (TORCHIN; ANCEL, 2016). 
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ETIOLOGIA  

 

O parto prematuro é considerado uma síndrome que 

pode ser induzida por diversos fatores distintos, tais como 

infecções, patologias cervicais, deficiência de progesterona, 

isquemia uteroplacentária, fenômenos alérgicos, 

sobredistensão uterina e outros. Diferentes etiologias podem 

gerar a contratilidade uterina, a dilatação cervical e a rotura de 

membranas (DI RENZO; TOSTO; GIARDINA, 2018). 

Apesar de amplos esforços de pesquisas ao longo dos 

anos, a etiologia da prematuridade ainda não é considerada 

como completamente esclarecida. Sabe-se que há vários 

mecanismos biológicos e comportamentais que atuam em 

conjunto para ocasionar a prematuridade. Dessa forma, a busca 

por uma etiologia para os casos individuais está diretamente 

relacionada à identificação de fatores de risco para o trabalho 

de parto prematuro (FREY; KLEBANOFF, 2016). 

Vale ressaltar que a identificação de fatores de risco é 

útil para orientação e aconselhamento obstétrico individual e 

pode fornecer pistas a respeito do mecanismo de trabalho de 

parto prematuro, favorecendo o diagnóstico precoce. Contudo, 

risco não é equivalente à causalidade. Portanto, um parto 

prematuro anterior, por exemplo, é fator de risco para um parto 

prematuro na gestação atual, porém é improvável que seja a 

sua causa direta (MANUCK et al., 2016). 

Diversas estratégias são utilizadas para classificar a 

prematuridade de modo a refletir a sua etiologia. A abordagem 

mais comum é a categorização do parto prematuro como 

espontâneo (por rotura prematura das membranas ou trabalho 

de parto prematuro com dilatação cervical) ou indicado (indução 
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do trabalho de parto ou realização de cesárea quando 

complicações maternas ou fetais). Porém, essa simples 

distinção é muito limitada, pois engloba condições 

heterogêneas em um mesmo grupo (FREY; KLEBANOFF, 

2016). 

O reconhecimento dessas limitações levou ao 

desenvolvimento de novos sistemas de classificação baseados 

no fenótipo ao invés da idade gestacional, classificação clínica 

ou fatores de risco. Essa classificação se propõe minimizar as 

presunções sobre as etiologias e enfatiza a identificação de 

características clínicas menos contestáveis e reconhecidas 

mais facilmente. Apesar da classificação por fenótipo ser mais 

específica, dentro de cada fenótipo ainda há diversas possíveis 

etiologias. Além disso, cada caso pode se enquadrar em mais 

de um fenótipo (MANUCK et al., 2016). 

O primeiro sistema de classificação por fenótipos foi 

publicado em 2012 pelo grupo Global Alliance to Prevent 

Prematurity and Stillbirth (GAPPS) e pelo International Fetal and 

Newborn Growt Consortium for the 21st Century (Intergrowth-

21st) (VILLAR et al., 2012). Foram propostas 5 categorias: 

condições maternas significantes, condições fetais 

significantes, condições placentárias patológicas, sinais de 

início do trabalho de parto (tais como ruptura de membranas e 

contrações) e via de parto (induzido ou espontâneo). A partir da 

realização de um estudo multicêntrico com avaliação de mais 

de 5.000 nascimentos prematuros, foram propostos 12 grupos 

fenotípicos distintos (dentre os quais estão incluídas condições 

como eclâmpsia, gemelaridade, corioamnionite e 

sangramentos da 2ª metade da gestação) (ESPLIN et al., 2015). 
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 Na primeira classificação de fenótipos, 30% das 

mulheres com trabalho de parto prematuro não foram 

agrupadas em nenhum dos fenótipos descritos (ESPLIN et al., 

2015). Em decorrência disso, uma classificação alternativa 

(MANUCK et al., 2016) foi proposta mais recentemente pelo 

instituto americano Eunice Kennedy Shriver National Institute of 

Child Health and Human Development (NICHD). Foram então 

propostas 9 categorias de fenótipos, sendo a aplicação testada 

em uma coorte com 1.025 casos. Encontrou-se que 78% das 

mulheres preenchiam critérios para inclusão em mais de um 

fenótipo, mas apenas 4% não tinham evidência de nenhum 

fenótipo (ESPLIN et al., 2015).  

Os sistemas de classificação baseados em fenótipos são 

atualmente considerados um avanço no contexto da 

prematuridade. Contudo, sua aplicação ainda precisa ser 

testada em pesquisas experimentais e validada em populações 

para além da estadunidense. Pesquisas voltadas para esse 

âmbito podem vir a contribuir para o esclarecimento de 

etiologias subjacentes da prematuridade (FREY; KLEBANOFF, 

2016). 

 

FATORES DE RISCO 

 

Apesar da etiologia dos partos prematuros não ser 

compreendida completamente, a eles são associados vários 

fatores de risco, podendo então ser determinada como uma 

síndrome (FREY; KLEBANOFF, 2016; TORCHIN; ANCEL, 

2016). 
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Fatores maternos 

 

Dentre os riscos para a prematuridade, foi observada 

uma maior taxa em mulheres jovens, principalmente em 

menores de 18 anos, e em mulheres com mais de 35, 

principalmente aquelas com mais de 40 anos. Sabe-se que a 

idade materna jovem está mais associada à prematuridade 

espontânea, por conta das condições obstétricas e também 

pelas consequências psicológicas e socioeconômicas sobre 

essa gestação. Enquanto isso, a idade elevada está mais 

associada à prematuridade induzida (TORCHIN; ANCEL, 

2016). 

Mulheres com nível de educação inferior ou igual ao 

ensino médio apresentaram um risco geral maior de 

prematuridade em aproximadamente 50% quando comparadas 

a mulheres com um nível de educação maior ou igual ao ensino 

superior. Essa baixa escolaridade predispõe a situações de 

risco materno e infantil, pela dificuldade de acesso às 

informações de promoção da saúde, da capacidade de 

autocuidado e busca de assistência (TORCHIN; ANCEL, 2016; 

GUIMARÃES et al.; 2017). 

Em mulheres com o índice de massa corpórea (IMC) 

alterado, é bem estabelecido o risco para terem o parto 

prematuro. Aquelas com um IMC abaixo de 18,5 estão 

relacionadas à nutrição inadequada e maior risco para a 

prematuridade, juntamente com o baixo nível socioeconômico. 

Enquanto isso, foi associado um risco aumentado de 

prematuridade induzida às mulheres com sobrepeso ou 

obesidade, mas não o risco de prematuridade geral ou 

espontânea (ALMEIDA et al., 2012; TORCHIN; ANCEL, 2016). 
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Há maior risco em mulheres de raça negra em 

comparação às de raça branca, mas as razões para essa 

diferença são pouco conhecidas. A principal hipótese relaciona-

se às condições socioeconômicas menos favoráveis entre as 

negras. Outra razão citada seria um componente genético 

presente nesse grupo, mas que ainda precisa ser mais 

elucidada (TORCHIN; ANCEL, 2016). 

Gestantes que realizam a quantidade adequada de 

consultas (maior ou igual a 6) de pré-natal apresentam menos 

chances de terem partos prematuros. 60% das puérperas de 

prematuros realizam menos de 5 consultas e apresentam 5 

vezes mais chances de terem o PP. É importante destacar que 

essas mães, por terem a gestação interrompida, acabam 

realizando menos consultas. Porém, avaliando a proporção do 

tempo de gestação com o número de consultas, é considerado 

adequado o pré-natal com no mínimo 5 consultas ao completar 

28 semanas (GUIMARÃES et al.; 2017). 

 

Fatores ginecológicos e obstétricos 

 

Avaliando o histórico obstétrico de partos prematuros 

espontâneos, o risco de recorrência varia de 14 a 22% após o 

primeiro parto prematuro, de 28 a 42% após dois e até 67% 

após três. Já a ocorrência de partos a termo diminui o risco de 

partos prematuros em gestações subsequentes (BITTAR, R. E.; 

ZUGAIB, M., 2009). 

O Estreptococo do grupo B (EGB) e outras bactérias 

estão associadas à fisiopatologia da ruptura das membranas, 

que ativam processos inflamatórios e elevam a produção de 

proteases, colagenases, radicais livres e prostaglandinas, 
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promovendo a alteração estrutural e o enfraquecimento das 

membranas ovulares. Assim, essa bactéria pode comprometer 

a evolução da gestação, acarretando em parto prematuro 

(BIANCHI-JASSIR et al., 2017). 

Evidências mostram o risco maior de prematuridade em 

mulheres com histórico de interrupção cirúrgica da gravidez, por 

curetagem ou por aspiração, devido às complicações 

associadas a esses procedimentos (aderência uterina, lesão do 

colo do útero, perfuração uterina) (SACCONE; PEREIRA; 

BERGHELLA, 2016). 

Em casos de gestações múltiplas, ocorrem 5 a 10 vezes 

mais prematuridade espontânea e 8 a 20 vezes mais 

prematuridade induzida. O risco também aumenta quando o 

intervalo entre o nascimento e a concepção é inferior a 6 meses 

(TORCHIN; ANCEL, 2016; SBP, 2017). 

Sabe-se que, quanto menor o comprimento do colo, 

maior a probabilidade de prematuridade, visto que o 

esvaecimento cervical é uma das primeiras etapas da 

parturição. Gestantes com comprimento menor que 20 mm 

devem ser consideradas de maior risco e necessitam de mais 

cuidados e/ou intervenções (SACCONE; PEREIRA; 

BERGHELLA, 2016). 

 

Fatores externos 

 

A gestação é reconhecida como um fator de risco para o 

desenvolvimento e/ou exacerbação de transtornos mentais. 

Distúrbios psicológicos, como depressão, ansiedade e estresse 

materno durante a gestação, estão diretamente associados ao 

risco geral de prematuridade. Os níveis dos hormônios 
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adrenocorticotróficos (ACTH), beta-endorfina e cortisol se 

elevam no plasma sanguíneo durante esses períodos como 

resposta do seu sistema nervoso autônomo. Eles são capazes 

de atravessar a barreira placentária e promover alteração 

bioquímica do líquido amniótico que favorece o parto pré-termo 

(COSTA et al., 2018). 

Gestantes com renda inferior a dois salários mínimos 

apresentam duas vezes mais chances de terem seus bebês 

prematuros. Tal achado pode ser explicado pela associação 

com outros fatores, como a nutrição deficiente, trabalho 

excessivo, maior estresse físico e psicológico, assistência em 

saúde inadequada durante a gestação, etc (ALMEIDA et al., 

2012).  

Há associação positiva significativa entre o estresse 

materno pré-natal e a prematuridade. Além disso, as solteiras 

são apontadas como mais vulneráveis ao nascimento de 

prematuros, sendo isso relacionado à falta de um companheiro 

para dividir ou compartilhar as dificuldades e responsabilidades 

dessa fase, o que pode levar a uma gestação mais estressante 

e difícil (ALMEIDA et al., 2012). 

 

PREDITORES DO PARTO PREMATURO 

 

A predição do trabalho de parto prematuro é fundamental 

pelo fato de permitir a tomada de medidas de intervenção 

precoces, tais como a transferência intrauterina para centros de 

cuidados especializados, administração de corticoides para 

melhora da função pulmonar fetal, utilização de sulfato de 

magnésio para efeito neuroprotetor ou outros tratamentos de 

acordo com cada caso (KOULLALI et al., 2016). 
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Dado o não completo esclarecimento das vias etiológicas 

da prematuridade, prever o parto prematuro inclui a 

identificação dos fatores de risco e a determinação do risco 

individual das gestantes. Ademais, existem diversos testes 

preditivos já comercializados e aplicados na prática clínica 

atual, bem como outros tantos em processo de testagem e 

investigação (SHENNAN, 2018). 

Os métodos preditores mais amplamente utilizados na 

clínica são os marcadores de ultrassonografia e os 

biomarcadores. A respeito dos primeiros, o principal método é 

a avaliação do comprimento cervical através da 

ultrassonografia transvaginal, considerado um bom preditor de 

risco de parto prematuro em gestações únicas, mas um 

indicador pobre em gestações gemelares. Existem evidências 

conflitantes quanto à eficácia do rastreamento do comprimento 

cervical na redução do risco de prematuridade (KAPLAN; 

OZGU-ERDINC, 2018). 

A consistência cervical é um marcador ultrassonográfico 

alternativo que tem sido avaliado através de pesquisas para 

atuar como um complemento à avaliação do comprimento 

cervical, sendo a elastografia (avaliação da consistência 

cervical) vista como um método promissor para o futuro (KIM; 

HWANG, 2017). Uma ferramenta mais recente já em utilização 

é a combinação da medição do ângulo cervical anterior, do 

comprimento cervical e da avaliação de fatores de risco 

maternos, havendo uma chance de predizer 40% dos casos de 

prematuridade grave em gestantes de baixo risco entre 20 e 24 

semanas de idade gestacional (DZIADOSZ et al., 2016). 

Há ainda diversos biomarcadores que se propõem a 

predizer o risco de parto prematuro, tais como  os 
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biomarcadores de fluido cervical (fibronectina fetal, interleucina-

8, alfa macroglobulina, proteína de ligação ao fator de 

crescimento e outros), biomarcadores do fluido amniótico 

(glicose, interleucina-6, metaloproteinase 9, proteína C reativa 

e outros) e marcadores do soro materno (calponina 1 sérica). 

Contudo, apesar da vasta gama de opções, nenhum desses 

testes de triagem se mostrou ideal para predição do parto 

prematuro. Dessa forma, ainda é uma necessidade o 

desenvolvimento de um método de triagem com alta 

sensibilidade e especificidade que possa ser utilizado tanto nas 

gestantes com fatores de risco quanto para rastreamento em 

gestantes de baixo risco (KAPLAN; OZGU-ERDINC, 2018). 

 

AVALIAÇÃO DO PARTO PREMATURO 

 

Menos de 10% das pacientes com diagnóstico clínico de 

trabalho de parto darão à luz dentro de sete dias do quadro 

inicial, sendo imprescindível a avaliação e manejo correto, 

determinando se há trabalho de parto verdadeiro ou parto 

iminente (ACOG, 2016). 

Pacientes que apresentem perda de fluidos vaginais, 

contrações uterinas, dor ou pressão abdominal devem ser 

submetidas a uma avaliação minuciosa da história obstétrica 

para determinação do risco de parto prematuro. Um exame 

especular sempre é indicado para avaliar se há dilatação 

cervical, sinais de infecção, sangramento e integridade de 

membranas. Já o toque vaginal só é indicado caso o parto 

pareça iminente, para evitar o risco adicional de infecção 

(RUNDELL; PANCHAL, 2017).  
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Essas pacientes com possibilidade de parto prematuro 

devem ter uma amostra de urina coletada para verificar a 

presença de infecção do trato urinário, visto que é uma 

importante causa de prematuridade. Além disso, todas devem 

ser testadas para infecções sexualmente transmissíveis e 

infecção por estreptococo do grupo B. A avaliação da ruptura 

de membranas também é imprescindível devido ao risco de 

infecção (sobretudo se acima de 18 horas) e a corioamnionite 

clínica é indicação clara para a realização do parto 

(EHSANIPOOR, 2016). 

O diagnóstico do parto prematuro é firmado quando há 

pelo menos seis contrações no período de uma hora, dilatação 

cervical superior a 3 centímetros e apagamento de pelo menos 

80% ou ainda, quando há ruptura das membranas ovulares. 

Quando é necessária uma avaliação adicional para predição do 

parto prematuro, o teste da fibronectina fetal e a 

ultrassonografia transvaginal podem ser úteis (RUNDELL; 

PANCHAL, 2017). 

 

MANEJO DO PARTO PREMATURO 

 

Após a confirmação diagnóstica do trabalho de parto 

prematuro, pode-se proceder com a administração de fármacos 

com diferentes efeitos e indicações, sendo os principais os 

tocolíticos, os corticosteroides e o sulfato de magnésio 

(RUNDELL; PANCHAL, 2017). 
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Tocolíticos 

 

A tocólise tem como objetivo prolongar o tempo de 

gestação em até 48 horas com a finalidade de possibilitar a 

administração dos corticosteroides e do sulfato de magnésio, 

bem como possibilitar a transferência da gestante para um 

serviço de saúde que tenha os recursos necessários para a 

assistência do recém-nascido prematuro em uma unidade de 

terapia intensiva neonatal (RUNDELL; PANCHAL, 2017). 

Os principais agentes com essa finalidade incluem os 

bloqueadores de canal de cálcio (como nifedipina e nicardipina), 

os agonistas dos receptores beta-adrenérgicos (como 

terbutalina) e os inibidores de prostaglandinas (como 

indometacina). A nifedipina e a indometacina são considerados 

os melhores tocolíticos porque além do atraso do parto, 

proporcionam também a diminuição da mortalidade neonatal, 

da taxa de síndrome do desconforto respiratório do recém-

nascido e dos efeitos adversos maternos (ACOG, 2016). 

As principais contraindicações para a realização da 

tocólise são sofrimento fetal, instabilidade materna, 

corioamnionite, morte fetal intrauterina, pré-eclâmpsia, 

eclâmpsia e ruptura prematura de membranas ovulares (ACOG, 

2016). 

 

Corticosteroides 

 

O uso de corticosteroides é considerado a única 

intervenção que comprovadamente melhora os resultados 

neonatais, com a diminuição da morbimortalidade. Seu principal 

efeito é o estímulo da maturação pulmonar, através da 
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aceleração na produção de surfactante. Recém-nascidos cujas 

mães receberam corticoterapia pré-natal têm menor chance de 

desenvolver síndrome do desconforto respiratório, enterocolite 

necrotizante e hemorragia intraventricular (RUNDELL; 

PANCHAL, 2017). 

Os fármacos utilizados são a betametasona e a 

dexametasona. O esquema da betametasona é de duas doses 

de 12 mg administradas por via intramuscular com 24 horas de 

intervalo. Já o esquema da dexametasona é de quatro doses 

de 6 mg administrada por via intramuscular a cada 12 horas. A 

corticoterapia tem benefícios e é recomendada entre 24 e 34 

semanas de idade gestacional (ACOG, 2016). 

 

Sulfato de magnésio 

 

Sua indicação no trabalho de parto prematuro é devida 

ao efeito neuroprotetor no recém-nascido. O sulfato de 

magnésio é responsável pela redução de complicações 

neurológicos no recém-nascido prematuro, sobretudo a 

paralisia cerebral. Contudo, o sulfato de magnésio é um 

fármaco muito associado a complicações maternas (como 

depressão respiratória e parada cardíaca) e, portanto, seu uso 

deve ser acompanhado de monitorização constante (CORRÊA, 

2020). 

 

PREVENÇÃO DO PARTO PREMATURO 

 

As principais intervenções para prevenir a prematuridade 

envolvem o gerenciamento dos fatores de risco. Os estudos 

atuais buscam melhorar o entendimento fisiopatológico da 
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prematuridade para focar em novos alvos de prevenção 

(HARRISON; GOLDENBERG, 2016). 

Vários são os fatores importantes para a prevenção de 

nascimentos prematuros, mas, entre eles, pode-se destacar: a 

necessidade de projetos educacionais, a ampla cobertura da 

assistência ao pré‐natal associada a um sistema de saúde de 

qualidade, prevenção e o tratamento adequado das afecções 

crônicas (SBP, 2017). 

O gerenciamento das doenças crônicas maternas, a 

avaliação e tratamento de infecções geniturinárias e o 

aconselhamento sobre o uso de substâncias são de 

fundamental importância para modificar o cenário atual de 

casos de partos prematuros envolvendo as causas maternas 

(HARRISON; GOLDENBERG, 2016). 

Na prática clínica, o monitoramento fetal, as 

recomendações de parto adequadas e o uso de tocolítico, 

realizado para prorrogar o parto prematuro, permitem 

acompanhar a progressão do trabalho de parto, além de 

possibilitar uma melhor preparação da equipe, como a 

administração pré-natal de corticosteróides que atuam  na 

maturação pulmonar do feto (SBP, 2017). 

Medidas adicionais preventivas focam no espaçamento 

adequado da gravidez com um bom planejamento familiar, 

otimização da nutrição e ganho de peso na gravidez, 

suplementação de micronutrientes, atualização do cartão 

vacinal e triagem para problemas de saúde mental e o suporte 

necessário (HARRISON; GOLDENBERG, 2016). 

Além disso, pode-se lançar mão de outras estratégias 

clínicas para prevenção da prematuridade, tais como a triagem 
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do comprimento cervical, a terapia de progesterona, o uso de 

pessários e a cerclagem (RUNDELL; PANCHAL, 2017).  

 

Triagem do comprimento cervical 

 

A medida do comprimento cervical é um bom marcador 

de risco de parto prematuro, sendo realizado através do exame 

de ultrassonografia transvaginal. Essa estratégia é utilizada 

para gestantes com contrações antes do termo e para triagem 

de gestantes que apresentam fatores de risco para 

prematuridade, visto que o screening universal é controverso, 

dado o custo benefício e a possibilidade de aumento do número 

de intervenções desnecessárias (VILLE; ROZENBERG, 2018).  

Para o rastreio, a medida do colo é realizada entre 24 e 

26 semanas de idade gestacional e o risco de parto prematuro 

aumenta se o comprimento do colo for menor que 25 mm. Além 

disso, quanto mais curto o colo, maior o risco de parto 

prematuro e, quando se considera o limite de 20 mm, há um 

valor preditivo positivo de 70%. Já um comprimento cervical 

maior que 30 mm tem um valor preditivo negativo próximo a 

100% para um parto antes de 37 semanas em gestantes 

assintomáticas (RUNDELL; PANCHAL, 2017). 

A medida do comprimento cervical isoladamente é um 

preditor importante do parto pré-termo, mas parece haver um 

benefício adicional quando essa medida ultrassonográfica é 

associada ao teste da fibronectina fetal (HEZELGRAVE; 

SHENNAN; DAVID, 2015). 
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Terapia de progesterona 

 

Recentemente, a literatura científica trouxe o papel 

significativo da progesterona na manutenção da quiescência 

uterina, posto fato que limita a produção de prostaglandinas e 

expressão de proteínas associadas à contração uterina (AFRIDI 

et al., 2019). Além da atuação da progesterona na redução do 

parto prematuro, esse hormônio tem se mostrado eficaz na 

diminuição da mortalidade neonatal (NICOLAIDES et al., 2016). 

A administração pode ser por via vaginal, oral ou 

intramuscular (hidroxiprogesterona). Embora haja diferentes 

indicações para cada via, uma metanálise concluiu que a 

progesterona vaginal foi a única intervenção com eficácia 

consistente para prevenção do parto prematuro em gestações 

não gemelares de risco (JARDE et al., 2019). 

A terapia com progesterona é a estratégia mais eficaz 

para diminuição de parto prematuro recorrente e é utilizada em 

mulheres com gestação não gemelar e história de parto 

prematuro. A suplementação é indicada a partir de 16 a 24 

semanas de gestação, devendo ser continuada até 34 semanas 

(RUNDELL; PANCHAL, 2017). 

No caso de pacientes sem história de partos prematuros 

que apresentem comprimento cervical inferior a 20 mm antes 

das 24 semanas, há benefício no uso de progesterona via 

vaginal. O tratamento com progesterona vaginal é associado a 

uma redução de cerca de 44% no parto prematuro espontâneo 

de pacientes assintomáticas (DAVEY et al., 2015).  

Ademais, outra via de administração que pode ser 

utilizada é a retal. Um estudo randomizado (AFRIDI et al., 2019) 

concluiu que a progesterona micronizada retal profilática é 
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eficaz na redução do parto pré-termo em gestações de alto risco 

de prematuridade, sendo superior à progesterona oral em 

termos de efetividade. Além disso, essa via de administração foi 

associada ao menor número de complicações maternas e 

fetais/neonatais (AFRIDI et al., 2019). 

 

Pessário 

 

Uma estratégia alternativa para a prevenção do parto 

prematuro é o pessário, objeto usado há mais de 50 anos. O 

pessário é introduzido na vagina e posicionado envolvendo o 

colo do útero, de maneira que o canal cervical é fechado, 

evitando que haja sua dilação ou encurtamento (SACCONE et 

al., 2017). 

Para que haja boa adaptação ao tamanho do colo 

uterino, há diâmetros de pessários e a avaliação deve ser 

realizada pelo obstetra para determinação do diâmetro 

apropriado para cada paciente. O pessário pode ser utilizado 

quando há o diagnóstico de encurtamento cervical, a partir das 

18 semanas de gestação. Sua retirada ocorre na 37ª semana 

de idade gestacional, quando a gestação atinge o termo e o feto 

tem condições clínicas de sobrevivência (CORRÊA et al., 

2019). 

Embora o pessário seja ainda indicado para prevenção 

da prematuridade na prática clínica, os estudos são divergentes 

quanto a sua eficácia. Dois ensaios clínicos randomizados 

(NICOLAIDES et al., 2016; KARBASIAN et al., 2016) 

encontraram uma taxa de prematuridade maior no grupo que 

utilizou o pessário em comparação com o grupo controle (em 

uso de progesterona vaginal), não recomendando o uso do 



ASPECTOS GERAIS SOBRE A PREMATURIDADE: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

 

284 
 

pessário de forma isolada. Já outro ensaio clínico randomizado 

revelou uma taxa de prematuridade de 7,3% com o uso do 

pessário, em comparação com a taxa de 15,3% no grupo 

controle (em uso de progesterona vaginal isolada), 

considerando como eficaz o pessário na prevenção do parto 

prematuro (SACCONE et al., 2017). 

 

Cerclagem 

 

A cerclagem é um procedimento cirúrgico que consiste 

na sutura do colo do útero de modo a mantê-lo fechado. É uma 

alternativa muito utilizada diante da possibilidade de parto 

prematuro. O procedimento pode ser eletivo (quando realizado 

em pacientes assintomáticas com diagnóstico de 

incompetência istmocervical), de urgência (realizado em 

gestantes assintomáticas com encurtamento do colo cervical na 

ultrassonografia) e de emergência (em gestantes com até 2 cm 

de dilatação cervical, com membranas íntegras e sem indicação 

de parto prematuro) (RÊGO; MARTINS; MESQUITA, 2020). 

Uma metanálise (CONDE-AGUDELO et al., 2018) 

avaliou dez ensaios clínicos randomizados comparando a 

eficácia da progesterona vaginal e da cerclagem na redução da 

taxa de prematuridade, concluindo que ambas são igualmente 

efetivas na prevenção do parto pré-termo em mulheres com 

gestação única, parto prematuro anterior e colo uterino curto 

pela ultrassonografia.  

Além de ser associada à redução significativa do risco de 

parto prematuro antes de 35, 32 e 28 semanas, a cerclagem 

reduz ainda a morbidade e a mortalidade perinatal, bem como 

o peso ao nascer inferior a 1.500 g. Essa intervenção pode 
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também reduzir a taxa de nascimento prematuro antes de 35 

semanas de gestação em mulheres com comprimento cervical 

inferior a 16 mm (MANUCK et al., 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, percebe-se que a prematuridade é 

uma condição de etiologia multifatorial e que acarreta sérias 

consequências para o recém-nascido, com grande impacto na 

morbimortalidade neonatal. Ademais, a fisiopatologia não é 

completamente esclarecida, sendo o conhecimento mais 

profundo acerca do desencadeamento do parto prematuro 

ainda uma demanda na Obstetrícia, que pode ajudar a definir 

novas tecnologias de prevenção e tratamento no futuro. Aventa-

se também que, apesar de diversos avanços na identificação 

precoce do risco de parto prematuro, ainda não há preditores 

considerados ideais em acurácia para determinação desse 

risco. 
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RESUMO: Ao longo dos últimos anos têm-se observado um 

grande aumento na taxa de cesáreas, sem benefícios para a 

saúde das gestantes e seus bebês. Essa situação despertou 

atenção das corporações de saúde, resultando na 

determinação de um limite máximo de 15% do total de partos 

realizados em uma determinada população. Entretanto, a taxa 

de realização de partos cesarianos no Brasil alcançou o índice 

de 56%, sendo o segundo país que apresenta maiores números 

de realização de partos dessa natureza. A Classificação de 

Robson atua como uma ferramenta de grande utilidade para 

delinear tendências e identificar as características 

predominantes das mulheres submetidas ao procedimento de 

parto cirúrgico e constatar, portanto, se há um padrão 

percentual entre os grupos ou se algum deles se destaca. O 
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presente estudo tem como objetivo analisar a literatura 

atualizada a respeito da utilização da Classificação de Robson 

como ferramenta na identificação do perfil dos partos cirúrgicos 

e as suas consequências. Trata-se de uma revisão bibliográfica, 

realizada entre os meses de julho e setembro de 2020, onde 

foram selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos, 

utilizando os descritores: Cesariana (Caesarean); Classificação 

de Robson (Robson classification); Gestação (Gestation); 

Desfechos Maternos (Maternal Outcomes) e Desfechos 

Neonatais (Neonatal Outcomes). A Classificação de Robson 

apresenta os grupos 1, 2 e 5 como os principais grupos, 

demonstrando que as nulíparas que evoluem para o parto 

cirúrgico, em gestações seguintes seguirão o mesmo tipo de 

parto. A diminuição desses índices passa pelo estímulo ao parto 

vaginal e a informação dos seus benefícios, desde o pré-natal 

até o momento do parto.  

Palavras-chave: Cesariana. Classificação de Robson. 

Gestação. Desfechos maternos. Desfechos neonatais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As taxas de realização de cirurgias cesarianas têm 

aumentado de maneira exponencial em todo o mundo, ao longo 

dos anos, sem benefícios significativos para a saúde das 

mulheres ou seus bebês (OMS, 2018).  

A quantidade exacerbada de realização desse 

procedimento despertou a atenção das corporações de saúde, 

resultando na determinação de um limite máximo de 15% do 
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total de partos realizados em uma determinada população 

(CLODE, 2017).  

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a taxa 

de realização de partos cesárea no Brasil alcançou o índice de 

56%, sendo o segundo país que apresenta maiores números de 

realização de partos dessa natureza no mundo, estando atrás 

apenas da Republica Dominicana (58,1%) (BATISTA FILHO, 

2018).  

Ao longo dos anos foram descritas inúmeras indicações 

para a realização da cirurgia cesariana, no entanto, tendo em 

vista as diversas posições encontradas na literatura, o 

Ministério da Saúde no Brasil desenvolveu a portaria n° 306 de 

28 de Março de 2016 com o objetivo de estabelecer diretrizes 

que orientam as indicações para a realização de parto cirúrgico 

no Brasil. Tal portaria leva em consideração protocolos clínicos, 

diretrizes terapêuticas pré-existentes e prevalência na literatura, 

recomendando a realização da cirurgia cesariana em casos de: 

fetos em apresentação pélvica a partir da 39ª semana e livre de 

contraindicações; gestação múltipla com primeiro feto em 

apresentação pélvica; placenta prévia centro-total ou centro-

parcial; acretismo placentário entre a 34-36 semana de 

gestação; infecção do vírus HIV na 38ª semana de gestação; e 

infecção ativa (primária ou recorrente) do vírus herpes no 

momento do parto (BRASIL, 2016). 

Com o intuito de estabelecer um padrão de 

monitoramento e classificação das taxas de cesáreas 

realizadas, foi criada por Michael Robson no início dos anos 

2000, a Classificação de Robson (FIOCRUZ, 2018).  

https://www.radioprogresso.com.br/desenfrenado-e-a-campea-da-39a-coxilha-nativista/
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A Classificação de Robson, com excelente aceitação 

global, atua como uma ferramenta de grande utilidade para 

delinear tendências e determinantes das taxas de cesáreas 

realizadas no mundo, oferecendo uma grande vantagem ao 

identificar as características predominantes das mulheres 

submetidas ao procedimento de parto cirúrgico e identificando, 

portanto, se há um padrão percentual entre os grupos ou se 

algum deles se destaca (CLODE, 2017). 

Ela possui como proposta categorizar os grupos de 

mulheres que são submetidas ao procedimento cirúrgico de 

cesariana, distribuindo-as em dez grupos que atuam de forma 

inclusiva e concomitantemente exclusiva, visto que cada 

gestante deve enquadrar-se em apenas um deles (FIOCRUZ, 

2018). As variáveis avaliadas são: gravidez única ou múltipla; 

história obstétrica anterior (nulíparas, multípara com ou sem 

cesárea anterior); apresentação cefálica, pélvica ou córmica; 

trabalho de parto espontâneo ou induzido e idade gestacional 

(pré-termo ou atermo) (Figura 1). 

O uso da Classificação de Robson viabiliza a análise das 

implicações da cesariana, tanto a curto como a longo prazo 

(MOURA; FEITOSA, 2017). É importante salientar que  ela não 

é um método para classificar as cirurgias cesáreas, mas sim as 

gestantes no momento de admissão para o trabalho de parto 

(FERRAZ, 2015). 
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Figura 1: Classificação de Robson 

 

Fonte: World Health Organization (2018) 

Diante desta realidade, o presente estudo tem como 

objetivo analisar a literatura atualizada a respeito da utilização 

da Classificação de Robson como ferramenta na identificação 

do perfil dos partos cirúrgicos e as suas consequências. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada entre os 

meses de julho e setembro de 2020, onde foram selecionados 

artigos publicados nos últimos cinco anos. 

Realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: 

Portal de Periódicos CAPES, SciELO (ScientificElectronic 

Library Online), PubMed (MEDLINE), NCBI (National center for 

BiotechnologyInformation), Science Direct , Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) e Scholar google por artigos científicos, 

empregando para a consulta dessas bases os seguintes 

descritores: Cesariana (Caesarean); Classificação de Robson 

(Robson classification); Gestação (Gestation); Desfechos 

Maternos (Maternal Outcomes) e Desfechos Neonatais 

(Neonatal Outcomes). Essa pesquisa utilizou produções 

publicadas nos últimos cinco anos nos idiomas inglês e 

português, que apresentavam informações de relevância para 

o tema em questão, contribuindo para responder a questão 

norteadora: a classificação de Robson favorece a identificação 

das mulheres que realizam o parto cirúrgico?  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cesariana é considerada um procedimento cirúrgico 

invasivo que, quando realizado por motivações médicas, pode 

evitar complicações para a mãe e o recém-nascido.  

No entanto, a tendência vista ao longo dos anos 

demonstra um aumento significativo da realização de cesáreas 

eletivas sem indicação, podendo desencadear desfechos 
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contrários ao esperado. Essa tendência tem se mostrado 

elevada principalmente em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, desencadeando uma série de consequências 

(ENTRINGER et al., 2018). 

Numa perspectiva mundial, a OMS publicou um 

levantamento relativo a frequência de cesáreas em 137 países 

sendo possível constatar que em 40% dos países envolvidos na 

pesquisa, a taxa de realização de partos cirúrgicos não 

ultrapassou a marca de 10% do total de partos da população, 

por outro lado, no que diz respeito a 50% dos países estudados, 

foi possível notar um excesso de cerca 6,2 milhões de 

procedimentos cirúrgicos, tendo o Brasil e China como 

principais responsáveis por esse excedente.  

O Brasil destaca-se como o país que possui os maiores 

índices de realização de cirurgias cesarianas realizadas no 

setor privado de saúde, chegando a 90% do total de partos, 

alcançando também índices elevados no setor público, 

ultrapassando em valores significativamente altos os índices 

indicados pelas organizações de saúde (BRASIL, 2016). 

De acordo com o DATASUS, no ano de 2018 foram 

realizados 2.944.932 partos, dos quais 55,94%, ou seja, 

1.647.505 foram cesarianas. Estando completamente aquém 

do indicado pela OMS de que a taxa de cesarianas não 

deveriam ultrapassar os índices de 10-15% dos partos. No ano 

de 2018, os maiores índices de cesarianas foram notificadas na 

região Sudeste (669.897 cirurgias), seguida pela região 

Nordeste com  431.686.  

Estudo realizado por Betran (2015) demonstra a 

realização de cesáreas estando entre 10-15% dos partos 
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realizados em uma determinada população, conforme a 

indicação mundial, e está associado diretamente à causas 

médicas, objetivando diminuir a mortalidade materno-infantil. 

Por outro lado, populações que possuem taxas de 

realização de partos cirúrgicos abaixo de 10%, a mortalidade 

materna e neonatal costumam apresentar índices 

elevados. Vale ressaltar ainda, que taxas acima desta indicação 

não apresentam associação científica com a redução da 

mortalidade, geralmente tendo outras motivações.  

Diversos fatores são apontados como quantificadores 

para a prevalência de partos desta natureza, tais como as 

características da gestação e os fatores socioeconômicos e 

culturais da região em que a gestante está inserida, sendo mais 

comumente realizadas nas populações de maior poder 

aquisitivo e preferível por uma parcela significativa das 

mulheres desde o início da gestação (OLIVEIRA et al., 2016). 

Nesse contexto, é imprescindível a utilização de uma 

classificação confiável e utilizada internacionalmente de forma 

unificada, que tenha como intuito fornecer um delineaomento 

característico de forma padronizada, para que seja possível a 

realização de sistematizações e comparações dos grupos e das 

vias de parto mais utilizadas em diferentes populações, 

permitindo a investigação dos fatores envolvidos nos resultados 

encontrados (OMS, 2018). 

Com o objetivo de uniformizar a forma de categorizar o 

índice de cesarianas no mundo, a OMS em 2011 realizou uma 

revisão sistemática na literatura pré-existente como o intuito de 

identificar as classificações vigentes e considerar qual melhor 
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cumpria com os critérios de uso pré-estabelecidos pelos 

especialistas em saúde.  

Os avaliadores concluíram que a forma preferível de 

classificar era analisando as características da gestação e suas 

variantes, designando como o instrumento mais indicado a 

Classificação de Robson (CLODE, 2017). 

Percebe-se, portanto, que o sistema desenvolvido por 

Robson confere uma ferramenta simples e clinicamente 

relevante, tanto para o âmbito da saúde como para 

desenvolvimento econômico-social.  

Com base nesses critérios, a classificação de Robson 

caracteriza dez grupos distintos, com base em características 

obstétricas relevantes, tais como: paridade, início do trabalho 

de parto, idade gestacional, apresentação fetal, cesárea prévia 

e número de fetos (CLODE, 2017).  

Mediante a classificação das gestantes, tornou-se 

possível analisar as características dos grupos de maior 

incidência, como também, viabilizar a comparação dos 

resultados entre os serviços de atendimento público e privado 

(SILVA, 2018).  

Além disso, a Federação Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia indica, ainda, que todos os eventos e desfechos 

maternos e neonatais sejam avaliados segundo os grupos 

indicados na classificação de Robson, com o intuito de obter um 

controle significativo e unificado do número de casos e 

consequentemente reduzi-los com o auxílio deste instrumento 

(CLODE, 2017). 

Associando o aumento de realização de partos cirúrgicos 

sem indicação aos grupos que apresentam maior incidência da 
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classificação de Robson, é possível observar que o maior 

número de realização de partos cesarianos  concentra-se no 

grupo 5 (Cesárea/Cesárea anterior, gestação única, cefálica, > 

37 semanas), seguido do grupo II (Nulípara, gestação única, 

cefálica, >37sem, com indicação de cesariana sem trabalho de 

parto) e grupo 10 (gravidez prematura cefálica), sendo esses 

grupos os que correspondem a mais de 70% do total das 

cirurgias cesarianas realizadas no Brasil (NAKAMURA-

PEREIRA et al., 2016).  

De acordo com os dados do Datasus em 2018, a 

distribuição dos partos cesarianos pelos grupos da 

Classificação de Robson no ano de 2018, apresentou uma 

distribuição maior de partos nos grupos 5, seguida pelos grupos 

1 (Nulípara, gestação única, cefálica,  >37sem, em trabalho de 

parto espontâneo) e grupo 2. 

O estudo produzido por Vargas e colaboradores (2018) 

analisou dados de partos induzidos que ocorreram nos anos de 

2015 e 2016, em uma maternidade em Portugal. Entre as 1.166 

grávidas submetidas a parto induzido, 20,9% apresentaram a 

cesariana como desfecho. As maiores taxas de cesarianas por 

grupo foram identificadas nos grupos 5 (65,2%) e 8 (32,3%) de 

Robson. Considerando o total de cesáreas, o grupo 2 foi o que 

mais contribuiu com quantidade desse procedimento de forma 

geral.  

Atentando-se a “epidemia das cesáreas”, a revista 

científica The Lancet, durante o congresso Mundial de 

Ginecologia e Obstetrícia, atribuiu este aumento ao treinamento 

pouco satisfatório de equipes obstétricas para assistência do 

parto natural, à crença médica de que o parto cirúrgico oferece 
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mais conforto e segurança para a mãe e para o feto, ausência 

de dores durante o procedimento, além da conveniência de 

programar o nascimento do bebê, consequentemente 

poupando tempo (BATISTA FILHO, 2018). 

Na literatura, a realização do parto cesariano tem sido 

associada com características próprias da mãe, do filho e da 

gestação. Entre os fatores maternos mais prevalentes estão a 

idade, comorbidades pré-existentes e cesárea anterior. Os 

fatores relacionados ao feto incluem problemas identificados no 

período intraparto, como anomalias fetais, macrossomia e 

restrição do crescimento intrauterino. Relacionados a fatores 

obstétricos estão o descolamento prematuro da placenta, 

prolapso do cordão e hemorragias (PEREIRA et al., 2019). 

O estudo produzido por Alves et al (2018) baseado no 

prontuário de 430 gestantes verificou fatores associados a 

complicações gestacionais em mulheres com idade maior ou 

igual a 35 anos. Foi observado, com significância estatística, 

que as complicações na gestação (presente em 77,7% da 

amostra) foram associadas a prematuridade e à cesariana.  

Além disso, percebe-se que o índice de prematuros e 

recém-nascidos de baixo peso foi maior entre nascidos por 

parto cesáreo. Os motivos que podem explicar a maior 

incidência desse tipo de intervenção em mulheres de idade 

mais avançada incluem doenças, complicações fetais e 

indicação obstétrica, além da deterioração miometrial que 

ocorre com o avançar da idade e pode gerar transtornos do 

trabalho de parto. 

 Além de as gestantes com idade avançada 

apresentarem uma maior taxa de partos prematuros e de 
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cesariana, as complicações como ruptura prematura de 

membranas, placenta prévia, doença hipertensiva específica da 

gravidez, gemelaridade, diabetes gestacional, entre outras, 

pode requerer a interrupção prematura da gestação, 

provocando aumento na incidência de partos operatórios 

(ALVES, 2018). 

Em um estudo realizado por Madeiro et al (2017), foi 

avaliado a tendência e os fatores associados à realização de 

partos cesáreos no Piauí, entre os anos de 2000 a 2011. Nos 

12 anos analisados pôde-se verificar que o aumento da 

proporção de cesarianas não apresentou relação com 

gestações de alto risco. Observou-se que o crescimento da taxa 

de cirurgias cesarianas se deu principalmente entre mulheres 

brancas, com alta escolaridade, que realizaram múltiplas 

consultas pré-natal, residentes em cidades com mais de 300 mil 

habitantes e com IDH-M mais elevado. Esses dados sugerem 

desigualdade no perfil socioeconômico das gestantes e indicam 

que a escolha da via de parto, provavelmente, não se baseou 

somente em características clínicas da parturiente. 

 Outro fator associado à realização de cesarianas que 

tem sido sugerido pela literatura é a relação da quantidade de 

consultas pré-natal e influência dos profissionais da saúde na 

escolha da via de parto.  

O estudo de Fernandes (2019) realizado com dados de 

inquérito de serviços em quatro grandes cidades brasileiras 

comprova esta ideia. Em seus resultados pôde-se observar que 

quando as mulheres fazem a escolha da via de parto 

individualmente, a maioria delas opta pelo parto normal. Por 

outro lado, quando o médico decide individualmente sobre o 
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tipo de parto a ser realizado, a maioria designa a cesariana. Nos 

casos em que foi possível decidir conjuntamente, verificou-se 

que prevalece a opção pela cesariana, todavia, em percentual 

bem mais baixo do que quando o médico decide sozinho. Deste 

modo, têm-se observado um grande número de partos cesários 

desnecessários.  

 Vale ressaltar, ainda, que elevados índices de 

realização de cirurgias cesarianas e as possíveis complicações 

que podem ser geradas, além das consequências físicas para 

o indivíduo, também proporcionam grandes impactos 

econômicos para os serviços de saúde devido à diferença de 

valores entre os procedimentos.  

Os itens que geram custos significativos que impacta no 

valor final do procedimento geralmente incluem insumos 

hospitalares, recursos humanos, custo administrativos e da 

equipe, além dos investimentos com o alojamento, assistência 

puerperal e ao recém-nascido, sendo um valor que pode variar 

significativamente entre tipos de parto, de seus respectivos 

desfechos (ENTRINGER et al., 2018). 

Em um estudo realizado por Entringer e colaboradores 

(2018) em três maternidades da região Sudeste do Brasil, com 

o intuito de comparar os custos entre parto vaginal e cesáreo, 

foi possível observar que houve uma diferença de cerca de 32% 

entre custos de partos natural (variando de R$ 585,74 a 

R$1.397,91) e partos cesáreos (variando de R$ 652,69 a R$ 

1.843,87) demonstrando portanto um melhor custo-benefício na 

via de parto vaginal.  

Portanto, do ponto de vista econômico-social as análises 

de custos entre procedimentos apresentam um impacto 



USO DA CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON COMO FERRAMENTA PARA 
INDICAR PERFIL DAS CESARIANAS NO BRASIL: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
 

302 
 

significativo nas políticas públicas em saúde, além de ser 

fundamental no processo de tomada de decisões relevantes no 

que diz respeito à temática, tornando possível a economia de 

gastos públicos e investimentos rentáveis ao setor (RISCADO, 

2016). 

Além do maior custo, a realização de cirurgias 

cesarianas está associada a maiores riscos para saúde 

materna e infantil. Para a parturiente aumentam os riscos de 

intercorrências como hemorragia, embolia pulmonar, infecções 

pós-parto, complicações anestésicas e morte materna. Entre os 

neonatos, há uma maior probabilidade de ocorrer problemas 

respiratórios, anóxia, icterícia fisiológica, prematuridade 

iatrogênica e mortalidade. (VICENTE, 2017).  

Em estudo que analisou a amostra de 286.565 

nascimentos em 24 países do mundo, confirmou que a 

cesariana eletiva, sem indicações médicas, apresenta uma 

probabilidade intrínseca ao aumento de riscos de ocorrer 

complicações tanto para a mãe, como para o recém-nascido, 

sendo o parto vaginal indicado como a melhor alternativa 

(BATISTA FILHO, 2018) .  

As complicações podem ser caracterizadas como 

precoces ou tardias, tendo diversas classificações na literatura 

(MASCARELLO et al., 2017). Dentre as complicações que 

representam cerca de 75% da causa de mortes maternas estão, 

síndromes hipertensivas, hemorragia e infecção pós-parto, 

mostrando-se como os distúrbios mais incidentes (OPAS, 

2020).  

As síndromes hipertensivas decorrentes do processo 

gestacional podem acarretar em graves complicações tanto 
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para a mãe como para o bebê, sendo estas uma das principais 

causas de óbito materno-infantil no Brasil. Podem ser 

classificadas como hipertensão arterial crônica, hipertensão 

gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, e hipertensão arterial 

crônica superposta por pré-eclâmpsia (AMORIM, 2017).  

A pré-eclâmpsia é considerada o distúrbio hipertensivo 

que mais acomete gestantes sendo considerada, ainda, a 

principal causa de prematuridade eletiva. Estando associada ao 

aumento de proteína na urina, esta pode identificada pela 

primeira vez após a 20ª semana de gestação (CAVALLI, 2017). 

Em um estudo realizado por Araújo et al., (2016) foi possível 

notar que diagnósticos de pré-eclâmpsia grave ocasionou em 

41,2% das indicações de parto cesáreo em uma maternidade 

pública no Piauí, seguidos de desproporção céfalo-pélvica 

(32,6%) e descolamento da placenta e agentes infecciosos 

ativos (10,7%).  

A hemorragia pós-parto é denominada como a perda 

sanguínea de 500ml pós parto vaginal ou 1000ml pós parto 

cesárea. É considerada a segunda maior causa de morte 

materna no Brasil, tendo sua incidência em cerca de um a cada 

dez partos, podendo ser classificada em primária, com 

ocorrência nas primeiras 24h pós parto, ou secundária, 

podendo ocorrer depois de 24h até 6 semanas após o parto, 

sendo as cesarianas uma das causas mais frequentes 

associadas a esse desfecho (FIOCRUZ, 2018).   

A infecção pós-parto ocorre mediante o desenvolvimento 

de um agente externo no organismo que pode desencadear 

diversas complicações após o procedimento cirúrgico, a 

exemplo da endometriose, infecção no sítio cirúrgico e no trato 
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urinário, sendo estes, os desfechos infecciosos mais comuns 

(NGONZI, 2018).  

A instalação desse processo patológico tende a ocorrer 

entre o parto e o 42º dia pós-parto, sendo o excesso de toque 

vaginal, o tempo cirúrgico prolongado, ruptura das membranas 

e presença de mecônio durante o procedimento os principais 

fatores que influenciam diretamente para o estabelecimento do 

quadro (CUNHA et al., 2018). A maior prevalência de 

complicações infecciosos descritas na literatura, ocorre com 

maior frequência durante a realização de partos cirurgicos, 

tornando o processo infeccioso mais provável de ocorrer, em 

comparação ao parto vaginal (MASCARELLO et al, 2017). Vale 

ressaltar, ainda, que processos infecciosos, quando não são 

tratadas de forma adequada, podem progredir para sepse, 

choque e bacteremia, podendo chegar até a morte (FIOCRUZ, 

2018). 

 Para além de complicações maternas, nota-se ainda que a 

cirurgia cesariana pode ocasionar desfechos negativos ao 

neonato. Em estudo realizado por Pascucci (2015) foi possível 

analisar, mediante a observação de dois milhões de 

nascimentos, que cirurgias cesarianas apresentam-se como um 

fator de risco com grande prevalência para o aparecimento de 

comorbidades para o bebê tais como: asma, artrite juvenil, 

leucemia, deficiências imunológicas e doenças sistêmicas do 

tecido conjuntivo, quando comparados aos nascidos por via 

vaginal.  

 Foi possível notar ainda, nesse estudo, que as possíveis 

causas para o aumento dos riscos está relacionado diretamente 

ao desenvolvimento e maturação do sistema imunológico, 
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índice de marcadores imunológicos e hormônios  envolvidos, 

que apresentou diferença significativa entre nascidos de via 

cesárea e de via vaginal, além das interferências durante o 

parto cirúrgico, a exemplo da administração de antibióticos, que 

podem alterar a composição do microbioma do neonato 

(PASCUCCI, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diversos fatores estão associados com a escolha da via 

de parto, como comorbidades pré-existentes, condição fetal, 

distúrbios gestacionais, influência médica, custos e 

características socioeconômicas da parturiente.  

De acordo com a Classificação de Robson, foi 

apresentado pela literatura e pelos dados do Datasus, que os 

grupos 1, 2 e 5 são os de maiores incidências de partos 

cesarianos. O grupo 2 (nulíparas com feto único cefálico, > 37 

semanas, cujo parto é induzido ou são hospitalizadas para 

cesariana eletiva) parece ser o que mais contribui para o 

aumento geral do número de cesáreas realizadas, já que na 

próxima gestação elas serão parte do grupo 5. Por isso, os 

resultados apresentam o grupo 5 como um dos mais numerosos 

dentro da Classificação de Robson.  

Esses dados permitem traçar o perfil de que cada vez 

mais mulheres nulíparas (grupo 1 e 2) realizam parto cirúrgico 

precocemente, o que sempre promoverá uma continuidade na 

escolha desse tipo de parto nas gestações futuras.  
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Há associação entre a cesariana eletiva e complicações 

no parto e puerpério, podendo gerar desfechos negativos tanto 

para a gestante quanto para o recém-nascido.  

A diminuição dos números de cesarianas eletivas no 

Brasil passa pelo trabalho de incentivar o parto vaginal e suas 

benfeitorias desde o pré-natal até o momento do parto, assim, 

pode-se esperar que os índices de cesarianas e suas 

consequências desfavoráveis diminuam.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi comparar os desfechos 

maternos e fetais de puérperas com DMG e comparar os 

desfechos de acordo com a paridade. Estudo quantitativo, 

realizado em João Pessoa, entre novembro de 2019 e março 

de 2020, em que foram analisados prontuários de 23 puérperas 

e de seus respectivos recém-nascidos. A análise estatística foi 

feita com auxílio do Software SPSS, versão 25. As mulheres 

que apresentaram DMG tinham predominantemente 20-25 

anos, com sobrepeso e obesidade, fizeram acompanhamento 

do pré-natal preconizado pelo Ministério da Saúde e eram 

maioritariamente multíparas. Com relação aos desfechos 

maternos, a evolução para cesariana foi predominante, mas 

não foram observadas alterações do ILA e da integridade da 

bolsa amniótica. Quanto aos RNs, observou-se que a 

macrossomia e a RCIU estiveram presentes, e apresentaram 

bons scores de APGAR. Quando comparadas as variáveis 
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entre as multíparas e nulíparas, não houve diferença estatística 

significativa. Os desfechos maternos, não foram diferentes 

entre nulíparas e multíparas, o mesmo ocorrendo entre os 

desfechos fetais. Porém, ficou claro que a presença do DMG, 

independente da paridade, promove desfechos maternos e 

fetais que comprometem a saúde da mulher e da criança. Logo, 

a detecção precoce, o pré-natal de qualidade, a interferência 

nos possíveis desfechos que possam acontecer são ações 

essenciais para minimizar as consequências do DMG. 

Palavras-chave: Diabetes Gestacional, paridade, 

macrossomia fetal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação é definida como a condição em que a mulher 

se encontra desde a fecundação até a expulsão do feto, 

durando em torno de quarenta semanas. Neste período, o corpo 

da mulher passa por diversas modificações fisiológicas, onde o 

objetivo principal é manter o feto vivo. Estas modificações 

atingem os mais diversos sistemas, como o 

musculoesquelético, genital, nervoso central, urinário, 

respiratório, cardiovascular e endócrino. (BARACHO, 2018)  

Apesar de a gestação ser um fenômeno fisiológico, em 

algumas mulheres podem ocorrer agravos em seu processo de 

evolução, colocando em risco a saúde da mãe e do feto, sendo 

então incluída entre as chamadas gestações de alto risco, as 

quais são capazes de resultar em morte materna e perinatal, 

entre outras consequências. 
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As gestações de risco ocorrem quando há condições 

clínicas associadas que desfavorecem a saúde maternofetal, 

como o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), sendo importante 

causa para desfechos maternos e fetais desfavoráveis 

(SAMPAIO; ROCHA; LEAL, 2018). 

Durante o percurso da gestação, na sua primeira 

metade, o sistema endócrino atua liberando progesterona e 

estrógeno em grande quantidade, e estes hormônios agem no 

pâncreas fazendo a hiperplasia das células beta-pancreáticas 

(BARACHO, 2018). Essa hiperplasia faz com que a produção 

de insulina também aumente, logo, explica-se o motivo da 

gestante ter uma tendência a hipoglicemia nos primeiros meses 

de gestação. (BARACHO, 2018)  

Porém, a partir da segunda metade da gravidez, além da 

progesterona e do estrógeno, são produzidos o hormônio 

lactogênico placentário e cortisol, que são potentes 

contrainsulinares, caracterizando o estado diabetogênico da 

gravidez. Esse estado promove um aumento da resistência a 

insulina (RI) resultando em uma sobrecarga pancreática com 

uma produção insuficiente de insulina, tendo como produto final 

a instalação do DMG (BARACHO, 2018). 

As alterações do sistema endócrino são diversas, como 

essas ações dos hormônios placentários frente às alterações 

pancreáticas, responsáveis por desencadear o Diabetes 

Mellitus Gestacional (DMG) quando combinadas a fatores de 

risco, tais como sedentarismo, obesidade e má alimentação. 

(BARACHO, 2018). 

O Diabetes Mellitus (DM) está cada vez mais se tornando 

um importante e crescente problema de saúde pública, a 

Federação Internacional de Diabetes (IDF) em 2015, estimou 
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que 8,8% da população mundial, cerca de 415 milhões de 

pessoas com idade entre 20 e 79 anos, possuem a doença e 

muitas vezes não se tem o conhecimento da mesma. A 

estimativa da IDF para o ano de 2040 é que cerca de 642 

milhões de pessoas sejam afetadas com o DM.  

O DMG é definido como uma intolerância a carboidratos 

que gerará uma situação hiperglicêmica que tenha sido iniciada 

durante a atual gestação (BRASIL, 2017). Sua incidência varia 

de 1 a 14%, dependendo do critério escolhido para diagnóstico 

(GASCHO et al, 2017), porém, no Brasil, estima-se que cerca 

de 7% das gestações são afetadas pelo DMG (OLIVEIRA; 

GUIMARÃES; LAVADO, 2017). 

 Segundo a Sociedade brasileira de Diabetes - SBD 

(BRASIL, 2017), os fatores de risco para o desenvolvimento do 

DMG são: idade materna avançada; sobrepeso, obesidade ou 

ganho excessivo de peso na gravidez atual; deposição central 

excessiva de gordura corporal; história familiar de diabetes em 

parentes de primeiro grau; crescimento fetal excessivo; 

polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual; 

antecedentes obstétricos de: abortamentos de repetição, 

malformações, morte fetal ou neonatal, macrossomia ou DMG, 

síndrome de ovários policísticos e baixa estatura (inferior a 1,5 

m). 

 Destaca-se a importância do acompanhamento pré-natal 

para descoberta do DMG. No primeiro trimestre já é indicado 

que se faça os testes para rastreamento do Diabetes Mellitus 

preexistente (BRASIL, 2017).  

Os valores indicativos de glicemia em jejum para o DMG 

são entre 92mg/dL e 126mg/dL, caracterizando a comorbidade 

independente da fase da gestação. Quando estes valores não 
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são apresentados, é feito o teste de sobrecarga oral com 75g 

de glicose anidra entre a 24ª e 28ª semana de gestação, e se 

após uma hora do teste o valor de glicemia for ≥ 180mg/dL e 

após duas horas ≥153mg/dL, são resultantes para fechar o 

diagnóstico do DMG.  

Caso a gestante apresente o diagnóstico de DMG, inicia-

se o tratamento para amenizar as complicações durante o pré-

natal, perinatal e pós-natal. Caso a grávida não faça um 

acompanhamento adequado no pré-natal, os desfechos de 

risco para a saúde materno-infantil aumentam. Outrossim, as 

manifestações clínicas mais habituais são: macrossomia, morte 

intrauterina e distúrbios metabólicos do recém-nascido, que 

serão secundários a hiperglicemia ocasionada na gestação 

(OLIVEIRA, GUIMARÃES E LAVADO, 2017). 

Dentre os antecedentes obstétricos, a paridade 

apresenta um risco alto para o desenvolvimento do DMG 

(SCHWARTZ; NACHUM; GREEN, 2015), pois a repetição do 

estado diabetogênico da gravidez, em multíparas, pode 

provocar de maneira facilitada o aparecimento de DMG nas 

futuras gestações (HUILLCA-BRICENO, 2016). 

Dentre os desfechos maternos desfavoráveis 

promovidos pelo DMG estão o aumento do índice de líquido 

amniótico (polidrâmnio) e a rotura prematura de membranas.  

O líquido amniótico (LA) é um importante indicador 

acerca da saúde fetal e sua alteração pode caracterizar uma 

situação de morbidade materno-fetal. Ele é, inicialmente, 

formado pelo plasma materno, mas ao decorrer da gestação 

sua composição sofre alterações, que resulta em uma formação 

de exudatos fetais e plasma materno (BRACE; CHEUNG; 

ANDERSON, 2018). 
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  As funções que o LA compreende são: a) dissipação das 

forças uterinas aplicadas sobre o feto; b) promoção da 

movimentação adequada do feto contribuindo para uma 

formação adequada de tônus muscular, c) termorregulação; d) 

suporte ao crescimento fetal e uterino; e) redução do risco de 

infecção; f) prevenção da compressão do cordão umbilical, g) 

depósito de excretas fetais e; h) melhora da acuidade 

ultrassonográfica (GIZZO, 2015). 

 O líquido amniótico não tem uma quantidade fixa durante 

toda a gravidez, e com o aumento da idade gestacional (IG) este 

líquido vai se alterando. Em decorrência disso, em 1987 Phelan 

e colaboradores desenvolveu uma técnica chamada Índice de 

Líquido Amniótico (ILA). Nessa técnica é feita a divisão do útero 

em quatro quadrantes e a partir disso, mede-se os bolsões, com 

o auxílio do transdutor do ultrassom que é colocado 

perpendicularmente ao bolsão. Importante salientar que o 

tamanho do bolsão também se modifica com a IG. Em virtude 

disso, Moore e Cayle, em 1990, descreveram uma curva que se 

adequa melhor ao volume do líquido amniótico com a IG. Ao ser 

utilizado o ILA, pode-se saber se este volume está adequado, 

quando o seu valor encontra maior que 5% e menor que 95%. 

A classificação em oligodrâmnio ocorre quando o ILA < 5%, e 

em polidrâmnio quando os valores de ILA > 95% (KOBAYASHI, 

2005 ; SHREM et al, 2016). 

O polidrâmnio, cuja incidência varia de 0,2 a 2%, só é 

considerado quando o índice de líquido amniótico (ILA) acima 

de 25 cm (GARRIDO et al, 2019). Acredita-se que, quando uma 

gestante desenvolve o DMG, aumenta a passagem de glicose 

por difusão facilitada para o feto, aumentando assim sua 

concentração, e o mesmo desenvolve um incremento da 
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diurese, ocasionando o polidrâmnio (MAGANHA; NOMURA; 

ZUGAIB, 2009).  

As causas mais comuns que levam a esta condição são: 

má formação fetal, distúrbios genéticos, infecções congênitas, 

sensibilização do Rh e o DMG, sendo esta última a que será 

abordada nesta pesquisa. O ILA elevado, caracterizando um 

aumento do volume amniótico é preocupante, visto que 

desencadeia maior risco para saúde materna-fetal, 

promovendo uma elevada taxa de morbimortalidade (LUO et al, 

2018). 

 O oligodrâmnio é a diminuição do líquido amniótico para 

a idade gestacional, caracterizado por apresentar volume 

amniótico abaixo de 400ml e ILA abaixo de 50mm. Sua 

incidência é maior que a do polidrâmnio, acometendo cerca de  

3 a 5% das gestações e assim como polidrâmnio é indicativo de 

risco para saúde materno-fetal, contribuindo para maior morbi-

mortalidade (GIZZO et al, 2015 ; LUO et al, 2018 ; SASAHARA 

et al, 2016). 

 Mais uma vez, o acompanhamento pré-natal mostra-se 

de extrema importância quando se avalia o ILA e quando é 

notória uma anormalidade neste índice, indica-se alguma 

comorbidade, fazendo-se necessário um acompanhamento 

materno mais detalhado, além de prevenir futuras complicações 

ou para tratar a preexistente (PEREIRA, et al, 2018). 

Dentre as complicações maternas está a amniorrexe 

prematura. A amniorrexe prematura é conceituada como a 

ruptura das membranas ovulares antes do início do trabalho de 

parto (ACOG, 2018). A estimativa é que esta condição ocorra 

em cerca de 8% das gestações, em qualquer idade gestacional, 
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já quando se estabelece a IG < 37 semanas, a sua incidência 

cai para 2% (ACOG, 2018). 

Uma das principais complicações para o feto quando a 

mãe é portadora do DMG é a macrossomia fetal e ocorre devido 

a situação hiperglicêmica deste feto intrautero (BOLOGNANI, 

SOUZA, CALDERON, 2011). Quando o recém-nascido (RN) 

nasce com o peso superior a 4000g, ele é considerado um bebê 

macrossômico (OLIVEIRA, GUIMARÃES e LAVADO, 2017). 

 Um estudo feito por Oliveira e colaboradores (2017) 

observou a correlação da macrossomia fetal com o DMG, 

porém as gestantes que já possuíam o diabetes preexistente 

deram luz a fetos com tamanhos compatíveis a idade 

gestacional.  

È importante relacionar o desenvolvimento de DMG com 

o peso pré gestacional quanto com o ganho de peso na 

gestação. Magalhães e colaboradores (2015) observaram em 

seu estudo um maior predomínio de ganho ponderal semanal 

excessivo em mulheres que iniciaram o período gestacional 

acima do peso ou obesas quando comparadas com as que 

deram início a este período com baixo peso ou eutróficas.  

Dentre as complicações que a presença da obesidade 

ocasiona são a maior mortalidade, macrossomia e bebês 

grandes para a idade gestacional (GIG) (CABIZUCA et al, 

2015), podendo vir a desenvolver complicações durante as 

primeiras horas de vida ou até mesmo em longo prazo, o que 

implica dizer que ele poderá desenvolver comorbidades caso 

não tenha um acompanhamento adequado durante a infância 

(OLIVEIRA, GUIMARÃES e LAVADO, 2017). 

Segundo o Ministério da Saúde na sua Diretriz sobre 

Operação Cesariana, não mostra evidência em relação a 
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cirurgia cesárea e a macrossomia fetal, visto que há no 

anteparto uma incerteza em relação aos métodos utilizados 

para detectar a comorbidade, sugerindo então uma atenção 

maior ao cuidado individualizado materno e fetal (BRASIL, 

2016).  

A mesma diretriz do Ministério da Saúde informa que em 

relação ao DMG não há indicações para cesárea, a não ser que 

haja complicações materno-fetais (BRASIL, 2016), e uma 

dessas condições é a macrossomia fetal, pois  

Outra complicação em decorrência do DMG é o Retardo 

do Crescimento Intrauterino (RCIU). O RCIU acontece quando 

não há nutrição suficiente para o feto ter um crescimento 

intrauterino adequado, isso ocorre por diversos motivos, sendo 

o principal a insuficiência placentária, que pode ser em 

decorrência de uma síndrome hipertensiva, e sua incidência 

varia de 7 a 15%, no Brasil, sua incidência é entre 10 e 15% 

(SILVA et al. 2019).  

A associação do DMG com o polidrâmnio e a 

macrossomia fetal aumenta as chances de haver uma ruptura 

prematura de membranas, visto que há uma cervicodilatação, 

favorecendo a amniorrexe prematura, principalmente em 

multíparas com iteratividade.  

Devido a escassez de estudos e a incidência 

considerável do DMG e suas comorbidades para o binômio 

mãe-feto, surge a preocupação em pesquisar de forma 

aprofundada sobre a relação entre o DMG, polidrâmnio e a 

amniorrexe prematura, visto que as pesquisas datam de 

décadas atrás, fazendo-se dessa forma necessário mais 

estudos na área. 
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Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar os 

desfechos maternos e fetais de puérperas com DMG e 

comparar os desfechos de acordo com a paridade.  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, de características 

quantitativas, ocorrido no setor de maternidade do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW), vinculado a 

Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, referência 

em gestações de alto risco. 

A pesquisa ocorreu no período de novembro de 2019 a 

março de 2020, cuja amostra analisada foi de 23 puérperas que 

apresentaram Diabetes Mellitus Gestacional durante a gravidez 

e seus respectivos recém-nascidos. 

Para obtenção dos dados das puérperas e dos recém-

nascidos, realizou-se a análise dos prontuários e do caderno da 

gestante, nos quais foram retiradas as seguintes variáveis 

maternas: escolaridade, idade, idade gestacional, início do pré-

natal, número de consultas do pré-natal, início do DMG, 

medicamentos, IMC pré-gestacional e IMC final, diagnósticos 

associados, antecedentes clínicos, paridade, tipos de parto, 

ILA, integridade da bolsa amniótica, súmula do parto (em caso 

de cirurgia cesárea, sua justificativa) e intercorrências; Recém–

nascido: datismo do RN, APGAR, peso, alteração do 

crescimento intrauterino e intercorrências do RN. 

 Participaram da pesquisa puérperas maiores de 18 anos 

e com diagnóstico de DMG e com ausência de outras 

comorbidades metabólicas, que se propuseram a fazer parte 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  
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A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley e 

obedeceu aos critérios éticos estabelecidos na Resolução 

466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 

foi aprovada conforme parecer nº 12983519.8.0000.5183. 

  Os dados obtidos foram transferidos para uma planilha 

no EXCEL e, em seguida foram transferidos para realizar a 

análise estatística. Esta foi feita com auxílio do Software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 25.  

Para as variáveis sociodemográficas e dos RNs, foi 

realizada a análise descritiva (frequência e percentagem), e 

com objetivo de obter os resultados quanto a associação da 

paridade (nulíparas x multíparas). E quanto aos fatores de 

saúde maternos e fetais, foi realizado o teste não-paramétrico, 

que avalia variáveis de caráter ordinal, U-Mann-Withney para 

obtenção do valor de P.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 23 prontuários de puérperas e seus 

respectivos recém-nascidos. A amostra foi predominante de 

mulheres entre 20-25 anos (30,43%) com ensino médio 

completo (56,52%), cuja estatura média foi de 1,60m ( 0,06), 

multíparas (65,2%) e nulíparas (34,8%), com idade gestacional 

entre 37 a 41 semanas (86,95%).  

As características sociodemográficas e clínicas das 

puérperas estão apresentadas na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Características sociodemográficas e clínicas das 

puérperas  
VARIÁVEIS 

 

N % 

 

Escolaridade 

 

E. Fundamental 

Incompleto 

1 4,34 

E. Fundamental Completo 3 13,04 

E. Médio Completo 13 56,52 

E. Superior Incompleto 3 13,04 

E. Superior Completo 2 8,69 

Não Apresentou 1 4,34 

 

Idade 

 

18 – 19 anos 1 4,34 

20 – 25 anos 7 30,43 

26 – 30 anos 5 21,73 

31 – 35 anos 6 26,08 

> 35 anos 

 

4 17,39 

Idade Gestacional 

 

23 – 25 semanas 1 4,34 

26 – 29 semanas  0 0 

30 – 33 semanas 1 4,34 

34 – 36 semanas 1 4,34 

37 – 41 semanas 

 

20 86,95 

Número de Gestações 

 

Multípara 15 65,21 

Nulípara 8 34,78 

Número de Partos 

 

1 – 2  18 78,26 

3 – 4  5 21,74 
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Número de Abortos 

 

Zero 16 69,56 

1 – 2  7 30,43 

                                Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com o estudo realizado por Freitas e col. 

(2019) acerca da idade materna, sugere que o DMG acomete 

mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, tendo uma 

média de 32,8 anos (DP = 6,4), fator que está em discordância 

com a idade mais prevalente neste estudo, sendo mais 

predominante a faixa etária de 20 – 25 anos (30,43%), seguida 

pela faixa etária de 31 – 35 anos (26,08%). Apesar de a maior 

incidência ser de mulheres de menor idade, este fator pode 

estar ligado ao aumento da prevalência da obesidade na 

população em geral, o que ocasiona maior número de mulheres 

que iniciam a gestação em estado nutricional inadequada, com 

frequência de sobrepeso e obesidade.   

Referente a escolaridade, uma pesquisa realizada em 

2017, por Reichelt et al, relacionou mulheres com DMG nos 

anos 90 e em 2010, com intuito de observar as diferenças na 

caracterização da amostra. Foi observado que em 20 anos o 

nível de escolaridade cresceu significativamente, sendo 4,2% e 

48,3%, respectivamente, para escolaridade  11 anos. Esse 

dado corrobora com o presente estudo, visto que 91,28% da 

amostra estudou pelo menos o Ensino Fundamental Completo. 

Esse crescimento desde os anos 90 até os dias atuais pode ser 

justificado pela implementação de programas sociais que visam 

priorizar a educação, e a tem como ferramenta principal de 

perspectiva futura (Human Development Report, 2015).  
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O Diabetes Mellitus Gestacional é definido como 

qualquer índice de intolerância a hidratos de carbono durante a 

gestação (MIRANDA, 2017), e a sua detecção precoce, através 

de um acompanhamento pré-natal adequado, pode minimizar 

os desfechos maternos e fetais desfavoráveis promovidos pelo 

DMG. Na amostra estudada, apesar dos achados acerca do 

surgimento do DMG em gestações anteriores não serem 

expressivos, as mulheres, em sua maioria, realizaram o número 

de consultas pré-natais preconizados pelo Ministério da Saúde, 

possibilitando a descoberta precoce da alteração endócrina.  

Um acompanhamento pré-natal qualificado permite a 

identificação do risco gestacional, possibilitando intervenções, 

orientações e encaminhamentos que sejam necessários 

durante a gravidez, cumprindo o objetivo de buscar boas 

condições nutricionais para a mãe e melhoria e manutenção da 

saúde materno/fetal, proposto pelo Ministério da saúde 

(TOMASI et al, 2017). 

A OMS, no novo modelo de atenção pré-natal aumentou 

para oito o número de consultas pré-natais que devem ser 

realizadas pela mulher durante a gestação, elevando a 

probabilidade de identificar eventuais problemas durante esse 

período, estando incluídos os problemas relacionados ao peso 

inadequado (OMS, 2016). 

No referido estudo, vinte puérperas (86,95%) iniciaram o 

pré-natal até a 12ª semana e realizaram acima de 6 consultas 

pré-natais, permitindo que 78,3% tivessem o diagnóstico de 

DMG precoce.  

Dentre as puérperas da amostra apenas uma teve DMG 

em gestação anterior, porém a presença de Hipertensão arterial 

sistêmica crônica (HASC) foi de 43,5%. Dentre as variáveis da 



Diabetes Gestacional: avaliação dos desfechos maternos e fetais de 
acordo com a paridade materna 

 

323 
 

gestação atual, cinco pacientes não tinham comorbidades 

associadas, e dentre as comorbidades com maior prevalência 

estava a Pré-eclâmpsia (13,04%). 

O tipo de tratamento utilizado pelas puérperas durante a 

gestação não teve implicação nos desfechos maternos e fetais, 

corroborando com o estudo de Freitas et al. (2019).  

Um estudo realizado por Souza et al (2019), que teve 

como objetivo avaliar a necessidade da complementação da 

Metformina com o uso da Insulina, apresentou como resultado 

que mulheres obesas precisaram fazer esta associação 

farmacológica, e os recém-nascidos tiveram um aumento de 

peso. Ele atribuiu a necessidade da complementação nessas 

mulheres devido ao alto grau de resistência a insulina em 

mulheres com IMC elevado. Além deste achado, foi visto que 

primíparas tendem a não precisar da complementação.  

Neste estudo, apenas uma puérpera fez uso da 

Metformina + Insulina, e a mesma era nulípara e tinha um IMC 

adequado, divergindo dos achados de Souza (2019). 

No perfil de saúde dessas puérperas, analisou-se o IMC 

pré-gestacional, bem como o ganho de peso durante a 

gestação, a via de parto, o índice de líquido amniótico (ILA) e a 

integridade da bolsa amniótica, fazendo uma análise 

comparativa entre as nulíparas e as multíparas, como mostra a 

Tabela 2. 

Também foi observado que das puérperas que tiveram 

oligodrâmnio (2), uma apresentou amniorrexe prematura, 

enquanto outra apresentou bolsa rota e ambas evoluíram para 

partos prematuros, dos quais um foi por via natural e outro por 

cirurgia cesárea.  
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Tabela 2 – Comparação de nulíparas e multíparas de acordo 

com o perfil de saúde 

Integridade 

da Bolsa 

                                                

0,118 

Ruptura 

Espontânea 

 3    37,5      3                          20  

Bolsa Rota  1    12,5 -                           -  

Não Informado  4      50 12                           80  

*Teste U – Mann-Withney 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Apesar de um rastreio adequado, isso não foi suficiente 

para diminuir os valores de IMC pré-gestacional e gestacional 

encontrados na amostra de mulheres diabéticas estudada. 

Mulheres obesas/sobrepeso apresentam maior capacidade de 

desenvolver DMG comparado as mulheres com IMC adequado 

(FREITAS e col, 2019; SOUZA e col, 2019; KAMANA et al., 

Variáveis Nulíparas 

(N=8) 

Nulíparas 

(%) 

Multiparas 

(N=15) 

Multiparas 

(%) 

P 

value* 

IMC Pré-

gestacional  

    0,057 

Obesidade 3 37,5 11 73,33  

Sobrepeso 3 37,5 4 26,66  

Adequado 2 25 - -  

IMC ao Final 

da Gestação 

    0,528 

Obesidade 4 50 10 66,66  

Sobrepeso 3 37,5 3 20  

Adequado 1 12,5 2 13,33  

Tipo do Parto     0,191 

Cesáreo 5 62,5 13 86,66  

Eutócico 3 37,5 2 13,33  

ILA     0,305 

Oligodrâmnio 1 12,5 1 6,66  

Normal 7 87,5 12 80  

Polidrâmnio - - 2 13,33  
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2015; FENG e col, 2019; REICHEL e col, 2017), pois com o 

aumento do tecido adiposo e das substâncias que o mesmo 

libera no organismo, sugere-se que as adipocitocinas podem 

prejudicar o modelo de sinalização da insulina, causando uma 

resistência e assim, permitindo o surgimento do DMG. 

(KAMANA et al, 2015). 

Além do ganho de peso, a multiparidade eleva em 3,5 a 

4 vezes a chance de desenvolvimento de DMG em relação às 

primíparas, fator que é atribuído ao estado repetitivo da 

diminuição da função das células  pancreáticas associada à 

resistência a insulina que o segundo trimestre da gravidez 

provoca (HUILLCA-BRICENO, 2016). Em mulheres onde o 

ganho de peso foi acima do recomendado em gestações 

anteriores, resulta na retenção de peso pós-parto (BAZ; 

RIVELINE; GAUTIER, 2015), podendo influenciar diretamente 

no peso inicial em gestações futuras, caracterizando sobrepeso 

ou obesidade pré-gestacional, por isso, mulheres multíparas 

tendem ter o valor de IMC mais elevado no início da gestação 

que as primíparas (ALVES et al, 2019).  

A multiparidade no respectivo estudo foi determinante na 

condição do peso, principalmente pela não diferença expressa 

na comparação entre o IMC pré-gestacional e o ganho 

ponderal. Porém, nos resultados obtidos, não houve diferença 

significativa no IMC pré-gestacional e no ganho de peso entre 

mulheres nulíparas e multíparas, além disso, dentre a nulíparas, 

cuja média de idade foi menor do qua as multíparas, o peso 

inadequado foi predominante. Isso preocupa pelo fato de que 

apesar de estarem na idade reprodutiva, considerada ideal para 

prevenir riscos maternos e fetais, os índices de obesidade e 
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sobrepeso influenciam diretamente o surgimento de riscos 

durante a gestação (PAIM e KOVALESKI, 2020). 

O sobrepeso e a obesidade estão intimamente ligados 

aos desfechos maternos, como a escolha da via de parto. 

Mulheres obesas ou com sobrepeso tendem a possuir uma 

contração uterina menos eficaz, o que pode provocar a 

necessidade de realização de parto cesáreo (ALBA et al, 2016), 

fato esse ocorrido na atual pesquisa, pois mulheres com IMC 

elevado apresentam maior incidência de partos cirúrgicos 

(MIAO et al., 2017). Neste caso, é importante salientar que o 

DMG não é indicativo para parto cesáreo, mas quando essa 

situação não é controlada e traz consequências como a 

macrossomia fetal, opta-se pela cirurgia obstétrica. No entanto, 

no presente estudo o número de cesáreas perpassa as 

possíveis justificativas para eletividade do parto operatório. 

Em relação a justificativa para o parto cesáreo, 88,88% 

das puérperas que realizaram a cirurgia, apresentaram-na, 

enquanto 11,22% não apresentaram. As justificativas utilizadas 

foram: bradicardia fetal, falha de indução, Hipertesão Arterial 

Sistêmica Crôncica, iteratividade, macrossomia fetal, 

obesidade, polidrâmnio, pré-eclâmpsia, RCIU e taquicardia feta. 

Um desfecho importante proveniente do DMG é a 

alteração no ILA, em que há o aumento do volume de líquido 

amniótico proveniente do aumento dos índices de hiperglicemia 

materna e aumento concentração de glicose amniótica 

associada ao incremento da diurese fetal (MAGANHA; 

NOMURA; ZUGAIB, 2009). Em contrapartida, não se tem 

estudos sugerindo que o oligodrâmnio seja consequência do 

DMG, por sua vez, o oligodrâmnio pode desencadear uma 

ruptura prematura de membranas, propiciando a 
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prematuridade, visto que ocorre um favorecimento do 

surgimento de infecções, que por fim resultará em desfechos 

desfavoráveis para mãe e bebê, sendo mais comumente 

observado em nulíparas quando comparadas a multíparas, 

(SCHWARTZ et al, 2015), porém esses achados não foram 

expressivos no referido estudo. 

No que se refere aos desfechos dos recém-nascidos, 

comparou-se o peso, o datismo e o índice de apgar no primeiro 

e quinto minuto após o nascimento entre o grupo de nulíparas 

e muitiparas (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Dados dos Recém-Nascidos em relação a 

paridade materna 
DADOS  

DO RN 

Nulíparas 

(N=8) 

Nulíparas 

(%) 

Multíparas 

(N=15) 

Multíparas 

(%) 

P Value* 

Peso  

 

 1 

RCIU 2 25 3 20  

Adequado 4 50 9 60  

Macrossomia 2 25 3 20  

Datismo 

 

    0,956 

A termo 7 87,5 13 86,66  

Pré-termo 1 12,5 2 13,33  

APGAR  

 

     

    1º min     0,956 

 7 7 87,5 13 86,66  

< 7  1 12,5 2 13,33  

   5º min     1 

 7 8 100 15 100  

< 7  - -   

 *Teste U – Mann-Withney 

 Fonte: dados da pesquisa 
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Dentre os desfechos fetais, as alterações no crescimento 

intrauterino, como restrição do crescimento intrauterino e 

macrossomia fetal, foram observadas. Apesar de não ser 

considerada consequência do DMG, a RCIU apareceu no 

estudo em questão, e pode ser associada a presença da HASC, 

visto que esta condição provoca uma diminuição do transporte 

de nutrientes necessários para o crescimento fetal. 

As puérperas cujos neonatos apresentaram RCIU, 80% 

iniciaram a gestação com obesidade/sobrepeso pré-

gestacional, enquanto que no final da gestação esse percentual 

caiu para 60%. Três dessas puérperas (60%) apontaram ILA 

normal, enquanto 40% tiveram oligodrâmnio. Duas (40%) 

apresentaram HASC como diagnóstico associado e a via de 

parto predominante foi cirúrgica (80%).  

Os dados de RNs macrossômicos neste estudo 

corroboram com a incidência em RNs de mães que tiveram a 

gestação complicada pelo DMG, que é entre 15 e 45% 

(KAMANA, 2015). A macrossomia fetal está ligada ao IMC 

materno pré-gestacional, quando o mesmo apresenta índice de 

obesidade e sobrepeso, o que vai de acordo com os resultados 

obtidos nesta pesquisa, resultando em um desfecho 

desfavorável para o neonato (TAVARES, 2019) 

Por outro lado, as puérperas cujos neonatos foram 

macrossômicos, 100% iniciaram a gestação com peso pré-

gestacional classificado com obesidade/sobrepeso pré-

gestacional, e dessas, 80% continuaram com o mesmo IMC 

elevado ao fim da gestação. Quatro dessas puérperas (80%) 

apresentaram ILA normal, enquanto apenas uma puérpera 

(20%) teve polidrâmnio.  
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Destas mães de bebes macrosomicos, 60% não 

apresentaram nenhum diagnóstico associado, e as demais 

apresentaram pré-eclâmpsia (1) e hipertensão arterial crônica 

(1). E acerca do tipo de parto, 80% evoluiram para o parto 

cirúrgico. 

Segundo Oliveira e colaboradores (2016) mulheres que 

apresentam alto ganho de peso durante a gravidez ou que 

iniciam esse período com sobrepeso ou obesidade, possuem 

riscos consideráveis a complicações no parto.A literatura 

reforça ainda a correlação entre a paridade e o 

desenvolvimento de obesidade entre mulheres, que ao passar 

pelo processo de gestação apresentam maior tendência ao 

ganho e retenção de peso (FERREIRA et al 2015). 

Dentre os desfechos fetais, as alterações no crescimento 

intrauterino, como restrição do crescimento intrauterino (RCIU) 

e macrossomia fetal, foram observadas. Ambas as 

complicações são observadas em RNs de mulheres diabéticas 

(MARTINO et al, 2016). 

A RCIU apareceu no estudo em questão, e pode ser 

também associada a presença da HASC, visto que esta 

condição provoca uma diminuição do transporte de nutrientes 

necessários para o crescimento fetal. A presença de RNs 

macrossômicos neste estudo corrobora com a incidência em 

RNs de mães que tiveram a gestação complicada pelo DMG, 

que é entre 15 e 45% (KAMANA; SHAKYA; ZHANG, 2015). A 

macrossomia fetal está ligada ao IMC materno pré-gestacional, 

quando o mesmo apresenta índice de obesidade e sobrepeso, 

o que vai de acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, 

resultando em um desfecho desfavorável para o neonato 

(TAVARES et al, 2019). 
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Os resultados obtidos quanto a relação do DMG com o 

score de APGAR mostrou que não houve interferência do 

Diabetes nos valores desse score entre as mulheres nuliparas 

e multiparas, resultado semelhante a estudos realizados que 

demostraram que o DMG não resulta no baixo índice de APGAR 

no 1º e 5º minuto (MIRANDA et al, 2017; OVESEN et al, 2015; 

HILDÉN et al, 2019). 

É importante tornar expressivo ainda que, a presença do 

DMG predispõe o surgimento do Diabetes Mellitus tipo II 

mesmo após 10 a 20 anos da gestação. E em longo prazo, 

nesse feto de mãe diabética, há durante a adolescência a 

chance de ele desenvolver a obesidade (O’NEILL et al, 2018). 

Portanto, o acompanhamento do binômio mãe-feto deve ser 

essencial para prevenção dos danos causados pelo DMG 

durante e após a gestação. 

 

CONCLUSÃO 

 

A presença do Diabetes Mellitus Gestacional apresenta 

uma relação direta com o peso pré-gestacional e o ganho de 

peso durante o percurso gestacional, de forma que o acúmulo 

deste peso comprometerá as gestações futuras.  

As mulheres multíparas são mais predispostas a 

desenvolver o DMG em virtude da retenção de peso e pela 

atividade hiperglicêmica que as gestações anteriores 

promoveram. 

Dentre os desfechos maternos, como a via de parto, é 

importante registrar o elevado número de partos cirtúrgicos na 

amostra estudada, não sendo justificado esse indíce pelo 

número de crianças macrossômicas do estudo. As alterações 
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do ILA, ruptura prematura de membranas e IMC pré-gestacional 

e pré-parto, não foi diferente entre nulíparas e multíparas, o 

mesmo ocorrendo entre os desfechos fetais.  

Porém, ficou claro que a presença do DMG, 

independente da paridade, promove desfechos maternos e 

fetais que podem comprometer a saúde da mulher, como o 

desenvolvimento do DMII tal como a qualidade de vida da futura 

criança a se desenvolver.   

Assim, a detecção precoce, o pré-natal de qualidade, a 

interferência nos possíveis desfechos que possam vir a 

acontecer são ações essenciais para minimizar as 

consequências do DMG a curto, médio e longo prazo.  
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RESUMO: A morbimortalidade materna configura-se como um 
importante indicador de saúde, sendo alvo de muitas 
publicações no meio científico. Objetivo: Analisar a 
morbimortalidade materna em um recorte temporal de cinco 
anos, através de uma revisão integrativa da literatura. 
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de artigos científicos 
publicados entre os anos 2015 a 2019 nas bases de dados 
eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde, SCOPUS e Web of 
Science. Foram encontrados um total de 45.341 títulos e 
selecionados 272 estudos após aplicação de critérios de 
inclusão e exclusão. Resultados: Os resultados nacionais e 
internacionais foram semelhantes quanto ao conteúdo dos 
estudos e aos profissionais que estavam publicando. Os 
assuntos mais abordados foram sobre o diagnóstico 
sociodemográfico da mortalidade materna por regiões, as 
principais causas clínicas da morbimortalidade, as barreiras que 
dificultam o acesso à saúde. Os principais profissionais que 
publicam esse tipo de assunto são os profissionais da área da 
medicina, da saúde pública e enfermagem. Os aspectos 
bioéticos foram pouco discutidos nas publicações. Conclusão: 
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A mortalidade materna tem suscitado muita discussão no 
âmbito acadêmico, principalmente no que diz respeito à 
caracterização sociodemográfica e as principais causas clínicas 
relacionadas à morbimortalidade materna, evidenciando pouco 
as questões éticas. Palavras-chave: Mortalidade materna. 
Near miss. Complicações na gravidez. Revisão. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A morbimortalidade materna constitui um eficaz 

indicador para avaliar a cobertura e a qualidade dos serviços de 

saúde (FERNANDES, 2015), sendo igualmente sensível em 

relação às desigualdades sociais, pois varia dramaticamente 

entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos (PARMAR, 

2016). Segundo a OMS (2015), os países subdesenvolvidos 

lideram com 99% os casos de mortalidade materna, sendo 

estes, em sua maioria, de causas evitáveis quando 

reconhecidas precocemente e tratadas de forma adequada 

(MOUCHERAUD, 2015).  

A percepção do perfil predominantemente previsível 

desses óbitos, culminou na inclusão de uma nova meta no 5º 

Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM) da Organização 

das Nações Unidas: reduzir mundialmente a mortalidade 

materna em três quartos dos índices observados até 2015. 

Entretanto, houve uma diminuição de apenas 45% da 

mortalidade materna até 2013 (FERNANDES, 2017), 

evidenciando que, apesar do progresso em todo o mundo, 

ainda se falta muito para garantir o cumprimento da meta 

(BRILHANTE, 2017).  

A morte materna é definida pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2015) como aquela ocorrida durante a gravidez 
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ou até 42 dias após o término da gestação. No entanto, para 

cada caso de morte materna, existem muitos outros de near 

miss, caracterizado como mulheres que sobrevivem a 

condições de risco de vida decorrentes de complicações 

relacionadas à gravidez e ao parto (OMS, 2015). A análise 

desses eventos passou a ser incluída como marcador da 

qualidade da saúde materna, fornecendo assim um melhor 

diagnóstico (ABHA, 2016), pois além de uma avaliação 

epidemiológica, pode-se examinar os casos qualitativamente 

por meio dos relatos das próprias pacientes e seus familiares, 

investigando os obstáculos que contribuíram para o desfecho e 

possibilitando um amplo reconhecimento dos problemas 

(SZULIK e SZWARC, 2015; BRILHANTE, 2017).  

Nesse cenário, este estudo tem como objetivo analisar, 

através de uma revisão integrativa da literatura, o que vem 

sendo publicado e discutido a respeito da morbimortalidade 

materna no Brasil e no mundo, buscando apontar quais 

aspectos são discutidos, qual a atenção dada ao tema, 

possíveis divergências e consensos, e quem publica a respeito. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura 

realizada no período de agosto de 2018 a outubro de 2020, 

mediante consulta nas bases de dados eletrônicas: SCOPUS e 

Web of Science, e na Biblioteca Virtual em Saúde da Bireme.  

Para a seleção dos artigos utilizou-se os descritores 

“Maternal mortality” e “Maternal mortality and Pregnancy 

complications” e suas representações em português. Foram 

incluídos artigos em qualquer idioma, nacionalidade e 

publicados entre os anos de 2015 e 2019, que puderam ser 
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acessados em sua integralidade através do portal Periódicos 

CAPES. Foram excluídos editoriais, cartas, capítulos de livros, 

livros, artigos relacionados à mortalidade por doenças 

específicas e aqueles que não atendiam aos objetivos da 

pesquisa.  

Desse modo, encontrou-se um total de 45.341 títulos 

relacionados. Após prévia seleção das publicações, com 

exclusão dos arquivos duplicados entre as bases de dados e 

conseguinte leitura dos resumos aplicando os critérios de 

inclusão e exclusão, detectou-se um total de 272 trabalhos que 

se adequaram aos objetivos, os quais foram lidos na íntegra e 

selecionados para fazer parte desta revisão. Esta etapa de 

seleção dos artigos está sintetizada na figura 1.  

 
Figura 1. Esquema do número de publicações analisadas por 
base de dados. 
  

 
Fonte: Autoria própria. 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado o 

modelo validado pela Union Ration - Scientifique Internationale 

(URSI), o qual foi adaptado a esta pesquisa. Assim, os dados 
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analisados foram: autores que publicaram a respeito e suas 

áreas de conhecimento, o ano de publicação, o país, o tipo de 

estudo, os objetivos do estudo, aspectos discutidos, e possíveis 

divergências e consensos a respeito do tema. 

Por fim, foi realizada uma análise dos aspectos de 

natureza quantitativa (através de estatística descritiva) e 

qualitativa (com base em interpretações dos sentidos e 

significados presentes no material empírico), correlacionando-

os com o aporte teórico da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente será apresentado um quadro síntese 

contendo algumas características das publicações sobre 

morbimortalidade materna no Brasil e no mundo (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Características das publicações sobre 

morbimortalidade materna no Brasil e no mundo, no período de 

2015 e 2019. 
Autor(es) Área Ano 

País/ 

Região 
Tipo de Estudo Objetivo de Estudo 

Souza et al. 
Médica 

2015 
Brasil Estudo 

transversal 
Fatores determinantes de near miss em UTI 

Oliveira et al. 
Médica 2015 Brasil Estudo 

transversal 
Perfil epidemiológico de mulheres em near miss 

pelos novos critérios da OMS 

Fernandes BB et 
al. 

Enfermagem 2015 RS/ 
Brasil 

Estudo 
transversal 

Perfil sociodemográfico relacionados a mortalidade 
materna 

Resende et al. Saúde Pública 2015 Brasil Estudo 
qualitativo 

Fatores evitáveis dos óbitos maternos através de 
falas de familiares. 

Menezes et al. Enfermagem 2015 PE/ Brasil Estudo 
transversal 

Perfil sociodemográfico relacionados a mortalidade 
materna 

Botelho et al. Médica 2015 PA/Brasil Estudo 
transversal 

Aspectos sociodemográficos relacionados a 
mortalidade materna 

Oliveira & Costa Médica 2015 Brasil Estudo 
transversal 

Perfil sociodemográfico relacionado a mortalidade 
materna 

Hanson et al. 
Políticas em 

saúde 
2015 Tanzânia 

Estudo 
transversal 

Avaliar a relação entre mortalidade materna e a 
distância da unidade de saúde 

Knight et al. Saúde Pública 2015 
África do 

Sul 
Estudo 

qualitativo 
Estudar as consequências da morte materna para a 

criança e família durante a vida 

Magoma et al Médica 2015 Tanzânia 
Estudo 

transversal  
Compreender as mortes maternas ocorridas em 

centro médico da Tanzânia 

Wai et al. Médica 2015 Japão Estudo seccional Analisar o envolvimento paterno na saúde materna 

Kumar & 
Agrawal 

Médica 2015 Índia 
Estudo 

transversal 
Relacionar a socio demografia e desfechos clínicos à 
morbimortalidade materna 

Lan & Tavrow Saúde Pública 2015 EUA 
Estudo 

transversal 
Relacionar condições sociais e mortalidade materna 

em países em desenvolvimento. 
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Rulisa et al. Médica 2015 Ruanda 
Estudo 

transversal 

Avaliar o perfil sociodemográfico, os principais 
desfechos clínicos e a prevalência da 

morbimortalidade materna. 

Venkatesh et al.  Médica 2015 Índia 
Estudo 

prospectivo 
Avaliar os desfechos maternos graves e as 

principais causas clínicas. 

Bakishi et al. Médica 2015 Índia Estudo seccional 
Determinar a prevalência e o indicador PLTC e 

casos de near miss. 

Sajedinejad et al. Médica 2015 Irã 
Estudo 

transversal 
Avaliar fatores macroestruturais e índices de 

mortalidade materna. 

Norhayati et al.  Médica 2015 Malásia 
Coorte 

prospectiva 
Comparar funcionalidade das mães que passaram 

pela morbidade materna e as que não conseguiram. 

Ladini et al. Psicologia 2015 Argentina 
Estudo 

transversal 
Avaliar o das mulheres ao sistema de saúde. 

Arregocés & 
Molina  

Saúde Pública 2015 Colômbia 
Estudo descritivo 

retrospectivo 
Analise sociodemográfica associada negativamente 

a morbimortalidade materna. 

Elkhoudrie et al. Saúde Pública 2015 Marrocos 
Estudo 

transversal 

Determinar a prevalência e fazer uma análise 
sociodemográfica e dos principais desfechos 

clínicos relacionados a morbimortalidade  

Biswas et al.  Saúde Pública 2015 Índia 
Estudo 

qualitativo 
Autópsia verbal de experiencias com mortalidade 

materna e neonatal.  

Knight & Yamin Saúde Pública 2015 África 
Estudo 

qualitativo 
O estudo mostra as consequências do impacto da 

morte materna sobre a criança e a família. 

Arregocés & 
Molina  

Saúde Pública 2015 Colômbia 
Estudo descritivo 

retrospectivo 
Analise sociodemográfica associada negativamente 

a morbimortalidade materna. 

Magoma et al.  Médica 2015 Tanzânia 
Estudo 

retrospectivo 
Analise sociodemográfica e principais desfechos 
clínicos associados a morbimortalidade materna. 

Coelho et al.  Enfermagem 

2016 

PR/Brasil Estudo 
transversal 

Análise dos aspectos sociodemográficos 
relacionados a mortalidade materna (cor/raça, 

escolaridade, estado civil, faixa etária e número de 
consultas pré-natais). 

Saintrains et al.  Médica 2016 Brasil Estudo 
transversal 

Identificar as principais causas de óbito materno em 
UTI relacionando aos dados sociodemográficos 

(relacionar a faixa etária, procedência, quantidade 
de consultas pré-natais, tipo de parto e 

comorbidades existentes) 

Aguiar & Tanaka. Saúde Pública 2016 RJ/ Brasil Estudo de 
memória coletiva 

Análise das memórias de mulheres que sofreram 
Near miss.  

Martins Saúde Pública 2016 SP/ Brasil Estudo de caso 
controle 

Análise dos fatores de riscos para a ocorrência de 
near miss considerando a cor da mulher.  

Silva BGC et al.  Médica 2016 Brasil Estudo de série 
temporal  

Análise da tendência temporal da ocorrência do 
óbito materno nas regiões Brasileiras.  

Silva et al.  Enfermagem 2016 PR/Brasil Estudo 
transversal 

Descrever a morbidade materna grave segundo 
critérios de identificação do near miss e as 

principais causas clínicas.  

Belfort et al.  Saúde Pública 2016 Brasil Estudo 
exploratório 
descritivo 

Analisar o near miss materno em mulheres negras. 

Domingues et al. Médica 2016 Brasil Estudo 
transversal 

Analisar o perfil sociodemográfico e clínico 
relacionados a morbimortalidade materna 

Rosendo & 
Roncalli 

Saúde Pública 2016 RN/Brasil Estudo Ecológico Avaliar os determinantes contextuais e sociais 
associados ao near miss.  

Franco & 
Balaguera 

Médica 2016 Colômbia 
Estudo descritivo 

retrospectivo 
O comportamento e as causas da mortalidade 

materna. 

Hussein et al.  Médica 2016 Escócia 
Revisão 

sistemática 
Identificar barreiras e cuidados comuns dos 

cuidados obstétricos na emergência 

Jayaratnam et al.  Médica 2016 Austrália 
Estudo 

prospectivo 
Determinar o near miss materno e os critérios da 

WHO para identificação. 

Hasegawa et al. Médica 2016 Japão Estudo descritivo Recomendações para evitar a morte materna. 

Abha et al. Médica 2016 Índia Coorte 
Auditar o near miss materno e os caminhos que 

levam a ele e a mortalidade 

Malley et al. Médica 2016 Irlanda Coorte 
Determinar incidência, causas e fatores associados 

ao near miss em mulheres admitidas em UTI 

Tanimia et al. Médica 2016 
Papua 
Nova 
Guiné 

Coorte 
Avaliar a praticidade da coleta de dados e a 

incidência de near miss em hospital 

Parmar et al. Médica 2016 Índia Estudo seccional 
Avaliar a incidência de near miss e os principais 

desfechos clínicos 
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Sayinzoga et al. Médica 2016 Ruanda 
Coorte 

retrospectiva 

Analise sociodemográfica e principais desfechos 
clínicos associados a morbimortalidade materna e 

recomendações para melhorias. 

Kalisa et al. Médica 2016 Ruanda 
Coorte 

prospectiva 
Avaliar a incidência de near miss materno e a 

qualidade do serviço de saúde. 

Ray et al. Médica 2016 Índia 
Estudo 

transversal 
Determinar a prevalência de near miss materno. 

Nakimuli et al. Médica 2016 Uganda 
Coorte 

prospectiva 
Relacionar Incidência, determinantes e o 
prognóstico com o near miss materno. 

Ghazivakili et al. Médica 2016 Irã Estudo seccional 
Estudar a incidência e as características dos 

cuidados oferecidos a mulheres que sofrem near 
miss no sistema público e privado 

Chou et al.  Médica 2016 Suíça Revisão 
Desenvolve uma definição e um quadro para 

mensuração da morbidade materna.  

Rathod et al. Médica 2016 Índia 
Estudo de coorte 

retrospectivo 

Investigar a incidência, aspectos sociodemográficos 
e principais causas clínicas da morbimortalidade 

materna. 

Norhayati et al.  Médica 2016 Malásia 
Estudo 

transversal 
Estuda a prevalência de morbidade materna severa 

e near miss materno. 

Kilpatrick et al. Médica 2016 EUA Estudo descritivo 
Descreve processos para identificar casos maternos 

que devem ser revisados. 

Mohammadi et 
al. 

Médica 2016 Irã  
Estudo de caso 

controle 

Determinara frequência, o risco, as causas e 
desfechos perinatais associados ao near miss 

materno. 

Ozimek et al.  Médica 2016 EUA 
Coorte 

retrospectiva 
Determinar a incidência de near miss e avaliar 

abordagem multidisciplinar 

Roos & Xylander Médica 2016 Suíça Revisão 
Discute os principais aspectos relacionados a 

mortalidade neonatal e materna 

Monte et al.  Enfermagem 
2017 

Brasil Revisão 
integrativa 

Analisar as evidências científicas a respeito dos 
fatores que influenciam a morbidade materna e 

direções para redução dos casos. 

Rudey, Cortez & 
Yamaguchi 

Médica 2017 PR/Brasil Estudo 
transversal 

Identificar as causas de NM materno em UTI, 
segundo os critérios da OMS e relacionar a sua 

ocorrência a dados sociodemográficos.  

Brilhante et al.  Médica 2017 Brasil Revisão de 
Literatura  

Identificar os principais fatores determinantes de 
Near miss materno.  

Santos et al.  Enfermagem 2017 PA/Brasil Estudo 
quantitativo 

Comparativo entre as mortes maternas indígenas e 
não indígena.  

Biano et al. Enfermagem 2017 MG/ Brasil Estudo 
quantitativo 

Análise do Perfil sociodemográfico relacionado a 
mortalidade materna em Uberaba   

Vega et al.  Saúde Pública 2017 Brasil Estudo 
quantitativo 

Revisão de dados registrados no banco de dados do 

comitê de mortalidade materna/ DATASUS 

Fernandes et al. Médica 2017 Brasil Estudo 
transversal 

Análise a cor da pele como preditor de near miss 
materno no Brasil.  

Rosendo et al. Saúde Pública 2017 RN/Brasil Estudo 
transversal 

Análise do perfil sociodemográfico relacionados a 
mortalidade materna 

Fernandes et al.  Médica 2017 Brasil Estudo seccional Analisa a associação entre a diferença étnica e 
ocorrência de near miss 

Lima et al Enfermagem 2017 GO/Brasil Estudo 
transversal 

Análise dos aspectos sociodemográficos 
relacionados a mortalidade materna  

Mascarenhas et 
al.  

Enfermagem 2017 BA/Brasil Estudo 
transversal 

Análise dos aspectos sociodemográficos 
relacionados a mortalidade materna  

Pereira et al.  Enfermagem 2017 RN/Brasil Estudo 
quantitativo 

Relaciona o Pré-Natal de qualidade e as 
ocorrências de Morbimortalidade materna.  

Tallapureddy et 
al 

Médica 2017 Índia 
Estudo 

transversal 

Fornecer uma visão sobre emergências obstétricas, 
near miss e mortes maternas em Hospital de 

Tertiary 

Vangen et al. Médica 2017 
Escandiná

via 
Estudo ecológico 

identificar as mortes maternas nos cinco países 
nórdicos e identificar áreas de melhoria para reduzi-

las 

Sultan et al. Médica 2017 Egito Coorte 
Identificar fatores predisponentes e diagnósticos de 

near miss na UTI 

Tallapureddy et 
al 

Médica 2017 Índia 
Estudo 

transversal 
Fornecer uma visão sobre emergências obstétricas, 

near miss e mortes maternas  

Çim et al. Médica 2017 Turquia 
Estudo 

transversal 
Analisar as causas de morte materna em província 

na Turquia 

Deneux-tharaux 
& Saucedo 

Médica 2017 França 
Estudo 

transversal 
Análise sociodemográfica e os principais desfechos 

clínicos relacionados a MM 

Edwards et al. Enfermagem 2017 Uganda Revisão 
Analisa as mudanças no sistema para reduzir a 

mortalidade materna 

Howell et al. Médica 2017 
New York 

- EUA 
Revisão 

Avalia a relação entre a qualidade do serviço 
hospitalar e a incidência de MM 

Bahreini et al. Enfermagem 2017 Irã 
Estudo de séries 

de casos 
Principais causas de mortalidade materna. 
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Khanam et al.  Saúde Pública 2017 Índia 
Estudo 

transversal  
Análise sociodemográfica e os principais desfechos 

clínicos relacionados a MM 

Mbachu et al.  Médica 2017 
África/Nigé

ria 
Estudo 

transversal  
Análise sociodemográfica e os principais desfechos 

clínicos relacionados MM 

Mekango et al.  Médica 2017 Etiópia 
Estudo de caso 

controle 
Análise sociodemográfica e os principais desfechos 
clínicos relacionados a morbimortalidade materna. 

Deneux-tharaux 
& Saucedo 

Médica 2017 França 
Estudo 

transversal 
Análise sociodemográfica e os principais desfechos 
clínicos relacionados a morbimortalidade materna. 

Edwards et al. Enfermagem 2017 Uganda Revisão 
Analisa as mudanças no sistema para reduzir a 

mortalidade materna 

Howell et al. Médica 2017 
New York 

- EUA 
Revisão 

Avalia a relação entre a qualidade do serviço 
hospitalar e a incidência de morbimortalidade 

materna. 

Nair et al. Médica 2017 
Reino 
Unido 

Revisão 
Análise das principais causas da mortalidade 

materna.  

Getachew et al. Saúde Pública 2017 Etiópia Estudo seccional 
Análise sociodemográfica e os principais desfechos 

clínicos relacionados a mortalidade materna. 

Lisonlova et al. Médica 2017 
Reino 
Unido 

Coorte 
retrospectiva 

Avaliar a associação entre idade materna e 
morbidade materna grave. 

Mawarti et al. Médica 2017 Indonésia 
Coorte 

retrospectiva 
Avaliar a Incidência de near miss associada a 

qualidade do serviço hospitalar. 

Naseem et al. Médica 2017 Paquistão 
Estudo 

transversal 
Determinar o estado de saúde antes, durante e 

após o parto de mulheres. 

Mokdad et al. Saúde Pública 2017 EUA 
Estudo 

transversal 
Avalia a incidência da mortalidade materna nos 

países do mediterrâneo oriental 

Kiruja et al.  Médica 2017 
Somalilân
dia/Somáli

a 

Estudo 
transversal 

Estudar características sociodemográficas, 
frequência e principais causas da morbimortalidade.  

Chandak et al. Médica 2017 Nagpur 
Estudo 

transversal 
Analise da frequência de near miss materno e os 

principais desfechos clínicos. 

Sanhueza et al. Saúde pública 2017 Equador Estudo ecológico 
Descrever a associação entre mortalidade materna 

e indicadores socioeconômicos. 

Colmorn et al. Médica 2017 Dinamarca 
Coorte 

prospectiva 
Avaliar o risco de complicações na segunda 

gravidez após cesariana na primeira gestação. 

Sharma et al. Saúde Pública 2017 Quênia  
Estudo 

transversal 
O estudo compara a qualidade do cuidado materno 

entre áreas mais pobres e mais ricas. 

Colmorn et al. Médica 2017 Dinamarca 
Coorte 

prospectiva 
Avaliar o risco de complicações na segunda 

gravidez após cesariana na primeira gestação. 

Romero & 
Galarza  

Enfermagem 2017 Colômbia  
Estudo descritivo 

retrospectivo 
Descrever o comportamento da mortalidade 

materna. 

Sultan et al. Médica 2017 Egito 
Estudo 

prospectivo 
Analise sociodemográfica, principais fatores 

predisponentes e desfechos clínicos. 

Lazariu et al. Saúde Pública 2017 EUA 
Estudo 

observacional 
Comparação entre a mensuração da incidência da 

mortalidade materna pelo CDC  

Hehir et al.  Médica 2017 EUA 
Estudo 

transversal 
Caracterizar os fatores de risco para morbidade 

materna em hospitais de baixo volume de partos.  

Kaboré et al.  Médica 2017 Índia 
Estudo 

transversal 
Descrever a experiência da descentralização do 

cuidado obstétrico 

Lisonkova et al.  Médica 2017 Canadá 
Coorte 

retrospectiva 
Identificar a associação entre a idade materna e a 

morbidade materna grave. 

Jain et al. Médica 2017 EUA Estudo descritivo 
Recomendações para reduzir taxas de 

morbimortalidade. 

Jain & Moroz Médica 2017 EUA Estudo descritivo 
Anuncia estratégia para reduzir disparidades na 

saúde materna. 

Liyew et al. Enfermagem 2017 Etiópia 
Estudo 

transversal 
Determinar a incidência de near miss. 

Getachew et al. Saúde Pública 2017 Etiópia 
Estudo 

transversal 
Analisar as causas de morte obstétrica direta e sua 

relação com dados sociodemográficos. 

Rangel -Flores Enfermagem 2017 México Revisão 
Revisa e critica os estudos sobre near miss 

desenvolvidos na américa latina. 

Sharma et al. Saúde Pública 2017 Quênia  
Estudo 

transversal 
O estudo compara a qualidade do cuidado materno 

entre áreas mais pobres e mais ricas. 

Creanga et al. Médica 2017 EUA 
Estudo 

observacional 
Analise sociodemográfica e dos principais 

desfechos clínicos relacionados a MM.  

Liyew et al. Enfermagem 2017 Etiópia 
Estudo 

transversal 
Determinar a incidência de near miss. 

Getachew et al. Saúde Pública 2017 Etiópia 
Estudo 

transversal 
Analisar as causas de morte obstétrica direta e sua 

relação com dados sociodemográficos. 

Rangel-Flores Enfermagem 2017 México Revisão 
Revisa e critica os estudos sobre near miss 

desenvolvidos na américa latina. 

Sayinzoga et al. Médica 2017 Ruanda 
Estudo de caso 

controle 
Determinar a incidência de desfechos maternos 

graves e as causas clínicas. 

Merdade & Ali Saúde Pública 2017 
Arábia 
Saudita 

Estudo ecológico 
Investigar a mortalidade materna e sua correlação 

com os investimentos no cuidado materno. 
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Scott et al. Médica 2017 
Gâmbia/Áf

rica 
Estudo 

transversal 
O impacto da morte materna para as crianças  

Moura et.al.  Saúde Pública 
2018 

SP/ Brasil Estudo de coorte 
retrospectiva 

Identificar os principais desfechos maternos das 
mulheres que utilizaram o SUS.  

Martins & Silva Enfermagem 2018 MG/ Brasil Estudo 
quantitativo 

Análise dos aspectos sociodemográficos 
relacionados a mortalidade materna  

Kale et al.  Médica 2018 RJ/Brasil Materno 
(FRICOM)" 

Perfil sociodemográfico relacionado a mortalidade 
materna e mortalidade neonatal.  

Fahmy et al. Médica 2018 MG/Brasil Estudo Seccional Estudar a relação entre mortalidade materna e 
cesarianas. 

Figueiredo et al.  Médica 2018 Brasil Revisão 
sistemática 

Investigar e criar um banco de dados para reduzir a 
mortalidade materna.  

Almeida et al. Médica 2018 Brasil Estudo 
transversal 

Avaliar a incidência de morbimortalidade materna e 
neonatal em partos por cesariana no Brasil. 

Andrade & Vieira Saúde Pública 2018 Brasil Estudo 
retrospectivo 
observacional 

Analisa o Itinerário de mulheres que foram 
acometidas por morbidade grave  

Fahmy et al. Médica 2018 Brasil Estudo 
qualitativo 

Avalia a relação entre mortalidade materna e 
cesarianas.  

Moura BLA et al. Saúde Pública 2018 Brasil Revisão 
sistemática 

Descrever os desfechos maternos e perinatais. 

Lima et al. Médica 2018 Brasil Coorte 
retrospectiva 

Investigar fatores associados ao near miss usando o 
novo conceito em hospital 

Mahato et al. Médica 2018 
Reino 
Unido 

Autópsia social 
Investigar as causas não clínicas envolvidas na MM 

e as mortes neonatais e de crianças 

khatri & Karkee Médica 2018 Nepal 
Revisão 
narrativa 

Evidenciar os determinantes sociais associados a 
saúde materna 

Quintanilla et al.  Médica 2018 Peru 
Estudo de caso 

controle 
Investigar o impacto da violência contra a mulher 

com morbimortalidade na UTI. 

Weitzman Sociologia 2018 EUA 
Revisão 
narrativa 

Examinar o efeito da educação das mulheres na 
saúde materna. 

Willfuehr et al. Saúde Pública 2018 Alemanha 
Estudo 

transversal 
Estudar o Efeito do parentesco sobre a mortalidade 

materna 

Adinew et al. Saúde Pública 2018 Etiópia 
Estudo 

transversal 
Analisar os partos em casa, mesmo depois de 

cuidado pré-natal. 

Yaya et al. Saúde Pública 2018 Canadá 
Estudo 

transversal 
Analisar as causas da não utilização do serviço de 

saúde pelas mulheres grávidas. 

Liyew et al. Enfermagem 2018 Etiópia 
Estudo de caso 

controle 
Análise sociodemográfica e os principais desfechos 
clínicos relacionados a morbimortalidade materna. 

Lili et al. Médica 2018 China 
Estudo 

transversal 
Análise sociodemográfica e os principais desfechos 
clínicos relacionados a morbimortalidade materna. 

Clay et al.  Médica 2018 USA 
Estudo 

seccional/Inquéri
to 

Fator de risco na gravidez devido associado a raça 
das mulheres. 

Habsari et al. Saúde Pública 2018 Indonésia 
Estudo 

qualitativo/Inquér
ito 

Aspectos que impedem a redução da mortalidade 
materna 

Khatri et al. Saúde Pública 2018 Nepal 
Revisão 
narrativa 

Sintetizar evidências sobre determinantes sociais da 
saúde no uso das maternidades no  

Chikadaya et al. Médica 2018 
Zimbabwe 

- África 
Estudo 

prospectivo 
Avaliar a incidência de near miss e relacionar a 

qualidade da assistência obstétrica 

Kallianidis et al. Médica 2018 Holanda 
Coorte 

retrospectiva 
Avaliar a incidência de Cesarianas relacionadas a 

morbimortalidade materna. 

Bottcher et al.  Médica 2018 Palestina 
Estudo 

transversal  
Analisar causas relacionadas a mortalidade materna 

e principais desfechos clínicos 

Chavane et al.  Médica 2018 
Moçambiq

ue 
Estudo 

transversal 
Correlacionar os atrasos no atendimento e as 

causas de mortalidade materna.  

Creanga Médica 2018 EUA Revisão Avalia a situação da mortalidade materna no EUA 

Gulumbi et al.  Médica 2018 Nigéria 
Estudo 

transversal 
Avaliar varáveis sócio demográficas e a incidência 

da mortalidade materna.  

Jayaratnam et al.  Médica 2018 Austrália 
Estudo 

prospectivo 
Identificar a incidência e a etiologia da morbidade 

materna. 

Iwuh et al. Médica 2018 Botswana 
Estudo 

retrospectivo 
observacional 

Determinar a razão de morbidade e mortalidade 
materna. 

Rodríguez-
Aguilar  

Engenharia 2018 México 
Estudo 

transversal 
Identifica os determinantes sociais relacionados a 

mortalidade materna. 

Ozimek et al.  Médica 2018 EUA Estudo descritivo 
Descrever a situação da mortalidade materna no 

século 21. 

Kasahun et al.  Saúde Pública 2018 Etiópia Caso controle Identificar fatores preditores de near miss.  

Geller et al.  
Conferência de 

saúde materna e 
de RN 

2018 Índia Revisão 
Identificar a mortalidade materna em países 

desenvolvidos e em desenvolvimentos. 
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Ntoimo et al. Médica 2018 Nigéria 
Estudo 

transversal 
Determinar o risco e os fatores preditores de 

mortalidade materna 

Benimana et al. Médica 2018 EUA 
Estudo 

observacional 
retrospectivo 

Avalia os desfechos clínicos primários de 
morbimortalidade materno. 

Weitzman Sociologia 2018 EUA 
Revisão 
narrativa 

Examinar o efeito da educação das mulheres na 
saúde materna. 

Lamadrid-
Figueroa et al. 

Saúde Pública 2018 México 
Estudo 

transversal 
Avaliar a mortalidade materna conforme a hora de 

atendimento. 

De La Torre et 
al. 

Políticas de 
saúde 

2018 
Reino 
Unido 

Estudo 
transversal 

Comparar a equidade no acesso a saúde materna 
entre o Brasil e a Colômbia. 

Martinez et al. Médica 2018 Guatemala 
Ensaio 

controlado 
randomizado 

Caracterizar a detecção de complicações maternas 
e perinatais. 

Miteniece et al. Médica 2018 
Países 
baixos 

Estudo 
qualitativo 

Discute o acesso ao cuidado materno. 

Goldenberg et al. 
Conferência de 

saúde materna e 
de RN 

2018 Índia Revisão 
Recomendação para redução da mortalidade 

materna em países em desenvolvimento.  

Guerra et al. Ciências da 
Saúde  2019 Brasil 

Estudo ecológico  
Associação entre modelo de atenção primária e 

taxas de MM e infantil  

Lima et al. Ciências da 
Saúde  

2019 Brasil Coorte 
prospectivo 

Fatores associados a NM em maternidade no NE do 
BR 

Carvalho et al.  Médica  2019 Brasil 

Estudo ecológico  Tendências de NM no BR no BR de 2000 – 2012 

Fernandes et al. Médica  2019 Brasil Análise 
secundária de 

dados Raça e cor de pele e NM no BR 

Zanardi et al. Médica 2019 Brasil Estudo 
transversal 

multicêntrico 
Associação entre MM e NM e resultados perinatais 

adversos 

Barbosa et al. Médica 2019 Brasil Estudo 
quantitativo 

Taxa e características da MM em unidade do NE do 
BR 

Estima & Alves Saúde Pública 2019 Brasil 
Estudo descrito  Descrever MM em mulheres indígenas  

Angelini et al.  Médica 2019 Brasil Estudo 
qualitativo  

Narrativa dos profissionais sobre as repercussões 
nas mulheres do NM 

Scarton et al. Saúde Pública 2019 Brasil 

Revisão  Perfil da MM 

Koch et al. Saúde Pública  2019 EUA 
Coorte 

retrospectivo  
Relação entre raça e mortalidade materna 

Aoyana et al. Médica 2019 Canadá 
Coorte 

prospectivo 
Relação entre o aumento da idade materna e 

aumento de NM e MM 

Liese et al. 
Ciências da 

saúde 
2019 EUA 

Transversal 
retrospectivo 

Relação entre raça e mortalidade materna e NM 

Gabrysch et al. Médica 2019 Gana 
Analise 

secundária de 
dados 

Relação entre MM e partos em instituições 

Conrey et al. Saúde Pública  2019 EUA Estudo descritivo Descrever a MM em Ohio e Massachusetts 

Pandit et al. Médica 2019 Alemanha 
Estudo 

observacional 
descritivo 

Aplicabilidade dos critérios da OMS de NM e MM 

Rieger et al. Saúde Pública  2019 Etiópia 
Abordagem de 

controle sintético 
Utilização de programa para melhorar índices de 

MM 

Tura et al. Saúde Pública  2019 África  Revisão Aplicabilidade dos critérios da OMS de NM 

Vousden et al. Médica 2019 
África, 
Índia e 
Haiti 

Ensaio clínico 
Analisar a utilização de dispositivo de 
monitoramento de sinais vitais e MM 

Mubeen et al. Enfermagem 2019 Paquistão Estudo descritivo MM em centros comunitários de parteiras 

Liang et al. Médica 2019 China Estudo descritivo Taxa de mortalidade em condados da China 

Vanderlann et al. Enfermagem 2019 EUA 
Analise 

secundária de 
dados 

Analisar MM e nível de atendimento hospitalar 

Kozhimannil et 
al. 

Saúde Pública  2019 EUA 
Analise 

secundária de 
dados 

Analisar a implantação rural de Comitês de revisão 
de MM e morbidade 

Leonard et al. Médica 2019 EUA 
Coorte 

retrospectivo  
Relação entre raça e NM  

Rane et al. Médica 2019 Índia 
Estudo 

transversal e 
qualitativo 

Epidemiologia da MM 

Mall et al. Médica 2019 Índia 
Estudo 

transversal 
Apurar MM e NM em hospitais terciários 
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Yawen et al. Saúde Pública  2019 China 
Estudo 

transversal 
Estabelecer modelos estatístico de análise de MM 

Sultana et al. Engenharia 2019 
Banglades

h 
Estudo 

transversal 
Estabelecer modelos estatístico de análise de MM 

Somerville et al. Saúde Pública  2019 EUA 
Estudo 

transversal 
Analisar hospitalizações na gravidez e NM 

Einav & Leone Médica 2019 Israel Revisão Estabelecer epidemiologia do NM 

Engin-Üstün et 
al. 

Médica 2019 Turquia 
Coorte 

retrospectivo  
Avaliar as tendências de distribuição de causas 

diretas e indiretas de MM 

Uzabakiriho & 
Maswime 

Médica 2019 
África do 

Sul 
Auditoria 

retrospectiva 
Causas de MM no Natalspruit Hospital  

Tarqui-Mamani 
et al. 

Médica 2019 Peru Estudo descritivo Identificar causas da MM 

Chaudhuri Médica 2019 Índia 
Estudo 

observacional 
prospectivo  

Testar a aplicação de uma definição clínica de 
complicações e sua relação com NM e MM 

Hernández-
Núñez & Au-

Fonseca 
Médica 2019 

África do 
Sul 

Estudo 
transversal 

Caracterizar a MM e NM em hospital regional 

Mensch et al. Médica 2019 Europa 
Revisão 

sistemática 
Analisar associação entre educação materna e MM 

e infantil 

Zeitlin et al. Médica 2019 EUA 
Estudo 

transversal 
Relação entre NM e mortalidade entre muito 

prematuros  

Allen & Benedetti Educação 2019 EUA 
Analise de 
discurso 

Analisar 2 discursos sobre MM 

Fantaye et al. Médica 2019 Nigéria 
Estudo 

qualitativo 
Compreender as percepções sobre utilização de 

serviços de saúde materna e MM 

Batool et al. Geografia 2019 Índia 
Estudo 

transversal 
Relação entre alfabetização materna e MM e infantil 

Petersen et al. Saúde Pública  2019 EUA 
Estudo 

transversal 
Descrever a MM nos EUA entre 2011 a 2015 

Aden et al. Médica 2019 Somália Autópsia verbal Autopsia verbal em 30 casos 

Sageer et al. Médica 2019 Nigéria 
Estudo 

transversal 
Causas e fatores da MM no estado de Ogun 

Lin et al. Médica 2019 Taiwan Estudo descritivo 
Analisar se após mudanças na certidão de óbito 

aumentou a MM 

Oyeneyin Médica 2019 Nigéria 
Estudo 

prospectivo/inqu
éritos 

Comparar tendências de MM, causas, fatores e 
geografia 

Zalvand et al. Médica 2019 Irã 
Revisão 

sistemática 
Revisão da MM no Irã entre 2003 e 2017 

Sara et al. Médica 2019 Etiópia Caso controle Avaliar fatores de MM em zona pastoril 

Yarney Médica 2019 Gana 
Estudo 

transversal 
Relação entre fatores socioculturais em decisões 

sobre saúde materna e MM 

Edler et al. Médica 2019 Alemanha 
Estudo 

transversal 
Causas de MM com base em autópsias forenses 

Abdullah et al. Saúde Pública  2019 
Banglades

h 
Estudo 

qualitativo 
Percepção sobre MM e NM durante desastres 

naturais 

Oppong et al. Médica 2019 Gana 

Estudo 
transversal com 
caso-controle 
incorporado 

Incidência e fatores associados ao NM 

Meh et al. Médica 2019 Nigéria 
Estudo 

transversal 
Avaliar as diferenças de MM entre o sul e o norte do 

país 

Baharuddin et al. 
Médica 

2019 Indonésia 
Série de casos 
retrospectiva 

Determinar os fatores de MM em hospitais no país 

Jayaratnam et al. 
Médica 

2019 
Timor 
Leste 

Estudo descritivo 
prospectivo 

Determinar as taxas e etiologia da MM e NM em 
Hospital Nacional 

Khachfe et al. 
Médica 

2019 
Mundo 
Árabe 

Estudo 
transversal 

Epidemiologia da MM no mundo árabe nos últimos 
25 anos 

Piane Saúde Pública  2019 Nigéria 
Revisão 

sistemática 
Revisão da MM na Nigéria entre 2000 e 2015 

Aikpitanyi et al. Saúde Pública  2019 Nigéria 
Estudo 

qualitativo 
Identificar causas e fatores da MM 

Petronijevic et al. Médica 2019 Sérvia 
Estudo 

transversal 
Analisar a MM no país 

Nkhwalume 
Ciências da 

saúde 
2019 Botswana 

Estudo 
quantitativo 
longitudinal 

Determinar as taxas e etiologia da MM e NM em 
Hospital Nacional 

Pandit et al. Médica 2019 Índia 
Estudo 

observacional 
prospectivo  

Determinar o NM em hospital para avaliar qualidade 
do cuidado 
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Donati et al. 
Ciências da 

saúde 
2019 Itália Estudo descritivo Descrever a investigação de MM no país 

Herklots et al. Médica 2019 Tanzânia 
Estudo de coorte 

prospectivo 
Verificar validade dos critérios da OMS para apurar 

NM 

Cameron et al. Economia 2019 Indonésia 
Estudo 

observacional 
Verificar se a qualidade e acesso ao serviço de 

saúde influenciam MM 

Damian et al. Saúde Pública  2019 
África do 

Sul 
Revisão 

sistemática 
Revisão sobre metas de MM e infantil no país 

Rafiq et al. Médica 2019 Paquistão 
Estudo 

retrospectivo 
Causas e tendência de MM em Lady Hospital 

Abdulahi & 
Adegbite 

Psicologia 2019 Nigéria 
Estudo 

quantitativo e 
qualitativo 

Efeitos dos gastos governamentais do Estado dos 
Lagos sobre MM 

Zhao et al. Saúde Pública  2019 China 
Estudo 

longitudinal com 
série de casos 

Avaliar o estado da MM no país após programa de 
saúde 

Abalos et al. Saúde Pública  2019 Argentina 
Estudo 

transversal 
Determinar a magnitude e características da 

omissão de registro das causas de MM  

Pérez-Pérez et 
al. 

Saúde Pública  2019 México Estudo ecológico 
Avaliar relação ente gastos do governo e MM no 

país 

Bwana et al. 
Médica 

2019 Tanzânia 
Estudo 

retrospectivo 
Determinar causas e tendências de MM entre 2006 - 

2015 nos hospitais públicos do país 

Pembe et al. 
Médica 

2019 
Tanzânia 
e Uganda 

Estudo 
transversal 

Avaliar o NM na Tanzânia e Uganda 

Chamg et al. 
Médica 

2019 Malawi 
Coorte 

prospectivo 
Avaliar a MM após implantação de programa de 

saúde 

Vilda et al. Saúde Pública  2019 EUA Estudo ecológico Avaliar MM e renda nos EUA 

Melberg et al. Saúde Pública  2019 Etiópia 
Estudo 

qualitativo 
Politização das notificações de MM no país 

Karmbor-Ballaha 
et al. 

Saúde Pública  2019 Libéria 
Estudo 

quantitativo e 
qualitativo 

Caracterizar a MM no país de forma quantitativa e 
qualitativa 

Heemellar et al. 
Médica 

2019 Namíbia 
Estudo 

transversal 
Avaliar NM usando os critérios da OMS e da África 

Subsaariana no país 

Aubrey-Bassler 
et al. 

Médica 
2019 Canadá 

Estudo de coorte 
retrospectivo 

Avaliar resultados obstétricos e acessibilidade 
geográfica - acima de 200 km  

Shroff et al. 
Políticas 
Públicas 

2019 Canadá 
Estudo 

qualitativo 
Como diminuir a MM e como o Canadá pode 

contribuir 

Mittal et al. 
Médica 

2019 Índia 
Estudo 

retrospectivo 
Avaliar as taxas e causas de MM num hospital da 

Índia 

Duke et al. 
Médica 

2019 Canadá 
Coorte 

retrospectivo  
Tendências de NM e resultados maternos em 

estado do Canadá 

Vogel et al. 
Médica 

2019 Nigéria 
Analise 

secundária de 
dados 

Avaliar como NM e MM afetam a qualidade do 
atendimento hospitalar 

Alemu et al. Enfermagem 2019 
Sudão do 

Sul 
Estudo 

transversal 
Investigar a ocorrência de NM no país 

Kanchan et al. Saúde Pública  2019 Índia 
Estudo 

quantitativo e 
qualitativo 

Explorar os atrasos associados às MM no país 
(teoria dos 3 atrasos) 

Pattinson et al. 
Ciências da 

saúde 
2019 

África do 
Sul 

Estudo 
observacional 

Investigar se houve mudança nos números de MM 
após treinamento de profissionais 

Swiss Sociologia 2019 Canadá 
Estudo 

longitudinal 
observacional 

Analisar efeitos de ajuda estrangeira sobre a MM 

Morton et al. Médica 2019 EUA 
Estudo 

qualitativo 
Descrever oportunidades de melhoria na qualidade 

associadas a MM 

Sommer et al. Sociologia 2019 
África 

Subsaaria
na 

Estudo 
transversal 

Analisar hipocrisia organizada, empréstimos para 
investimentos em saúde e MM 

Giele et al. Saúde Pública 2019 Europa 
Revisão 

sistemática 
Imigrantes ilegais e asilados e NM, MM, mortalidade 

infantil e baixo peso ao nascer 

El-Kak et al. 
Médica 

2019 Líbano Analise de dados Avaliar as taxas e causas de MM no Líbano 

Chaudhuri & 
Nath 

Médica 
2019 Índia 

Estudo 
observacional 
prospectivo 

Estimar NM num hospital universitário 

Lipkind et al. 
Médica 

2019 
EUA, 

Austrália e 
Inglaterra 

Coorte 
retrospectiva 

NM durante hospitalização 

Kwak et al. Saúde Pública 2019 Coreia 
Estudo 

transversal 
nacional 

Estabelecer o tempo ótimo de acesso ao hospital 
em casos de complicações obstetricas 

Oppong et al. 
Médica 

2019 Gana Caso controle Investigar as taxas e causas de NM 
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Wall-Wieler et al. 
Médica 

2019 Suécia 
Coorte 

retrospectiva 
NM e doenças psiquiátricas no 1 ano após o parto 

Rodriguez & 
Fusman 

Médica 
2019 EUA 

Coorte 
retrospectiva 

Explorar agravos relacionados a NM e MM pouco 
estudados 

Howland et al.  
Políticas 
Públicas  

2019 EUA 
Estudo 

transversal 
NM, raça e status socioeconômico 

Alluvala et al. 
Médica 

2019 Índia 
Coorte 

prospectivo 
Acompanhamento por 1 ano de mulheres que 

tiveram NM 

Abubakari et al. 
Médica 

2019 Gana 
Estudo 

longitudinal 
observacional 

Analisar ganho de expectativa de vida reprodutiva e 
MM 

Kristufkova et al.. 
Médica 

2019 Eslováquia 
Estudo 

prospectivo 
descritivo  

Verificar a incidência de morbidade materna aguda 
grave  

Perkins et al. 
Médica 

2019 
Banglades

h 
Estudo descritivo 

transversal 
Analisar a compreensão de direitos humanos em 

relação à saúde materna em nível local  

Sultana et al. 
Médica 

2019 Paquistão 
Estudo 

transversal  
Avaliar as características dos casos de near miss 

obstétrico em um hospital terciário 

Ruiz-Cantero et 
al. 

Saúde Pública 2019 Espanha 
Estudo ecológico 

transversal 
Associar mortalidade materna e os seis 

componentes da governança em 174 países 

Liu et al. Saúde Pública 2019 EUA 
Estudo 

retrospectivo 
Associar indicadores de racismo estrutural e as 

chances de morbidade materna grave  

Cockcroft et al. 
Médica 

2019 Nigéria Ensaio clínico 
Avaliar o impacto das visitas domiciliares sobre 

riscos para MortM na MorbimortM  

Aden et al. 
Médica 

2019 Somália 
Estudo 

transversal 
Explorar e descrever as causas e fatores que 

contribuem para as mortes maternas  

Arias et al. 
Médica 

2019 Cuba Estudo descritivo 
Caracterizar epidemiologicamente a morbidade 

materna gravíssima  

Nadeev AP & 
Karpovich GS 

Médica 
2019 Rússia 

Análise de 
protocolos de 

autópsia 

Estudar a estrutura e o significado das 
comorbidades e polimorbidades na morte materna 

Sumankuuro et 
al. 

Médica 
2019 Gana 

Estudo 
qualitativo  

Explorar as barreiras de comunidade rural 
relacionados a complicações obstétricas e parto 

Bwana et al. 
Médica 

2019 Tanzânia 
Estudo 

retrospectivo 
Determinar as causas e tendências de mortalidade 

materna em hospitais públicos  

Pattinson et al. 
Médica 

2019 
África do 

Sul 
Estudo 

observacional  
MM em instituições que receberam um treinamento 
especializado em emergências obstétricas 

Islam & Sultana Saúde Pública 2019 
Banglades

h 
Análise de dados 

secundários 
Quantificar complicações durante a gravidez e parto 

ou após o parto de mulheres  

Aoyama et al. Médica 2019 Canada 
Estudo 

observacional  
Descrever a variação na admissão em UTI 

Petersen et al. Saúde Pública 2019 USA 
Análise de dados 

secundários 
Descrever as mortes relacionadas à  

Vasco et al. Médica 2019 Colômbia 
Revisão 
narrativa 

Mortalidade materna no contexto de acessibilidade 
limitada de unidades de cuidados intensivos 

Mera-Mamián & 
Alzate-Sánchez 

Saúde Pública 2019 Colômbia 
Estudo descritivo 

retrospectivo 
 MM na população filiada à empresa prestadora de 
serviços de saúde em regime subsidiado 

Parmar et al. Médica 2019 
Banglade-

sh 

Estudo 
qualitativo 
descritivo 

Explorar contextos históricos, sociais e políticos da 
MM entre os refugiados  

Flores et al. Saúde Pública 2019 México 
Estudo 

bibliográfico-
descritivo 

Analisar as narrativas das mulheres sobre os 
desfechos da morbidade materna extrema  

Lange et al. 
Médica 

2019 
Reino 
Unido 

Revisão da 
literatura  

Experiência da morbimortalidade das mulheres em 
países de renda baixa e média-baixa 

Gize et al. 
Médica 

2019 Etiópia 
Estudo 

transversal  
Avaliar o envolvimento dos homens em 

complicações obstétricas e preparação para o parto  

MM: mortalidade materna. NM: near miss. 

Fonte: Dados colhidos pelas autoras 

 

Fazendo parte das principais características relativas às 

publicações brasileiras analisadas, a área de conhecimento que 

mais publicou a respeito foi a medicina. Dos 47 artigos 

brasileiros, verifica-se que 21 foram escritos por profissionais 

médicos, seguidos das áreas da enfermagem e saúde pública, 
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ambas com 11 artigos. Na saúde pública apenas um estudo era 

relacionado à epidemiologia (ROSENDO, 2017).  

Nos artigos de outros países, foi visto um perfil de 

autores semelhante ao encontrado no Brasil entre a maioria das 

publicações: 142 da área médica, 52 de saúde pública, 12 de 

enfermagem. No entanto, em nível internacional, foram vistos 

alguns estudos, embora em pequena quantidade, em diversas 

áreas não diretamente relacionadas à saúde, tais como: 

sociologia, com 4 artigos, engenharia, com duas publicações, 

educação e economia com um estudo cada, o que é de extrema 

importância diante da complexidade do tema. 

Observou-se que mais de 60% das publicações 

internacionais e quase 45% das publicações nacionais são da 

área médica, seguidos por um quantitativo menor da área de 

saúde pública, com 21,3% no total, e enfermagem, com cerca 

de 8%. Portanto, é notória a maior prevalência das publicações 

nesse tema por profissionais de saúde, sendo pouco 

pesquisada por especialidades não médicas. Urge, então, a 

necessidade de análises mais interdisciplinares sobre a 

questão da morbimortalidade materna. 

Desde a compreensão da morbimortalidade materna 

como um marcador eficaz de saúde pública e desenvolvimento 

de um país, milhares de publicações vêm sendo realizadas por 

ano, acumulando conteúdos variados sobre o tema. Dessa 

forma, os principais objetivos das publicações nacionais e 

internacionais foram a caracterização sociodemográfica das 

mulheres que sofreram com a mortalidade ou near miss 

materno, avaliação da incidência das ocorrências, seus 

desfechos clínicos associados e fatores relacionados, como a 

cor da pele, local de ocorrência e dificuldades de acesso ao 

sistema de saúde. 
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Segundo Scarton (2019), o perfil epidemiológico da 

mortalidade materna no Brasil está associado ao menor nível 

de escolaridade, podendo estar relacionada a uma maior 

dificuldade desse grupo em obter informações sobre métodos 

contraceptivos e menor adesão às orientações prestadas no 

pré-natal. Comparando com a perspectiva internacional, na 

Somália, país no qual o risco de morte relacionada à gravidez é 

estimado em 5%, também foi visto um menor índice de 

escolaridade dentre as mulheres vítimas de mortalidade 

materna (ADEN, 2019). Essa relação foi igualmente encontrada 

no Departamento de Cauca, na Colômbia (MERA-MAMIÁN e 

ALZATE-SÁNCHEZ, 2019). 

Quanto às causas de mortalidade materna, uma 

investigação realizada em Ribeirão Preto analisou 33 óbitos 

maternos, verificando uma maior relação de causas obstétricas 

diretas, sendo os distúrbios hipertensivos (44,8%) a principal 

delas, seguida de infecções (10,3%) e embolias (1,7%) 

(FERNANDES, 2015). Nos Estados Unidos, um estudo que 

analisou as causas de morte em todo o país num período de 5 

anos também encontrou as condições cardiovasculares, 

infecção e hemorragia como principais causas (PETERSEN, 

2019). 

Uma revisão sistemática realizada no Irã, mostrou que 

as maiores taxas de mortalidade materna são de causas 

obstétricas diretas, como sangramento, eclampsia, sepse e 

embolia (DADIPOOR, 2017). No Reino Unido, fatores como 

pré-natal inadequado; comorbidades médicas; problemas de 

gravidez anteriores e distúrbios hipertensivos da gravidez foram 

associados à mortalidade materna (NAIR, 2015). Na Somália, 

hemorragia, eclampsia, sepse e trabalho de parto obstruído 
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foram causas importantes de mortes obstétricas diretas (ADEN, 

2019). 

Segundo Rosendo (2017), no Brasil, as condições 

clínicas mais frequentes para near miss foram hemorragia e 

infecção do trato urinário. Para Souza (2015), pré-eclâmpsia 

grave, síndrome HELLP e hemorragia foram as principais 

causas clínicas associadas ao near miss. Estudo descritivo 

realizado na Colômbia mostrou que as causas mais frequentes 

de morbidade materna foram eclampsia, choque hipovolêmico 

e choque séptico, e em causas agrupadas encontram-se os 

distúrbios hipertensivos em primeiro lugar e as complicações 

hemorrágicas em segundo (FRANCO, 2016).  

Analisando as admissões em unidade de terapia 

intensiva (UTI), foi visto que hemorragia obstétrica, sepse, pré-

eclâmpsia, complicações do vírus da imunodeficiência humana 

e doenças tropicais são os principais motivos de admissão em 

UTIs em países de renda média-baixa (VASCO, 2019). Por 

outro lado, pesquisa conduzida no Canadá observou que as 

pacientes que necessitaram de uma unidade de terapia 

intensiva possuíam mais comorbidades pré-existentes e que as 

pacientes de renda mais baixa tiveram maior probabilidade de 

serem admitidas em UTI, reforçando, assim, a significativa 

vulnerabilidade das mulheres com baixo nível socioeconômico 

(AOYAMA, 2019).  

Nos EUA, a associação entre raça e mortalidade 

materna foi reconhecida no estudo que levantou dados entre 

2002 a 2015, apresentando as mulheres negras com 

aproximadamente 4 vezes mais chance de morte do que as 

brancas, embora as causas do óbito sejam as mesmas para 

ambas as raças, cujos principais motivos são embolia e 

acidente vascular, e mais de um terço das mortes eram 



MORBIMORTALIDADE MATERNA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 

352 
 

potencialmente evitáveis (KOCH, 2019). De igual forma, estudo 

sobre o near miss das mulheres estadunidenses entre 2002 a 

2014 também resultou em risco 70% maior na raça negra do 

que na raça branca, diferindo, entretanto, as causas do agravo 

entre elas (LIESE, 2019). Somado a isso, um estudo seccional 

realizado em 2012, nos Estados Unidos, revelou que mulheres 

negras grávidas tinham um nível socioeconômico mais baixo e 

experimentaram mais medidas institucionalizadas de racismo 

(CLAY, 2018).  

O estudo nacional de Carvalho (2019), notou uma 

tendência de aumento da taxa de near miss materno brasileiro 

no período de 2000 a 2012, especialmente para as regiões 

Norte e Nordeste, que possuem menor desenvolvimento 

socioeconômico. Em consonância a isso, um estudo seccional 

realizado no Rio Grande do Norte, com 848 mulheres, com 

idade entre 15 e 49 anos, encontrou associação de near miss 

com mulheres da raça preta/parda; com piores condições 

econômicas e que realizaram pré-natal na rede pública 

(ROSENDO, 2017). Em contraponto, segundo Fernandes 

(2017), a associação da morbidade materna relacionada à raça 

não foi comprovada em um estudo transversal com 

representatividade nacional. Outra pesquisa, realizada em 

Curitiba, analisou os fatores de risco para ocorrência de near 

miss nas diferentes raças, não identificando, também, a cor 

como um fator de risco (MARTINS, 2016).  Petersen (2019) 

realizou um estudo de abrangência nacional entre os anos de 

2011 e 2015, encontrando que a maioria das mortes 

relacionadas à gravidez ocorrem por causas evitáveis, não 

havendo relação entre a evitabilidade e raças/etnias.  

Portanto, sobre a associação direta do near miss com a 

raça, os estudos divergiram, sendo essa ligação encontrada na 
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região Nordeste (SOUZA, 2015; ROSENDO, 2017), 

principalmente no estado do Rio Grande do Norte. A vinculação 

entre raça, condições socioeconômicas e atendimento em 

serviço público com a maior possibilidade de sofrer agravos 

indica deficiência no cuidado prestado a essa população de 

maior vulnerabilidade social. 

Uma revisão de literatura discutiu as principais causas 

de atrasos à ida precoce das mulheres ao sistema de saúde, 

identificando os seguintes fatores como principais barreiras no 

atraso da procura de cuidados: o não reconhecimento de sinais 

de perigo, ausência de conhecimento e/ou atitude em relação à 

busca de atendimento médico, dificuldade de transporte e 

restrições financeiras (SK, 2019). De forma concordante, 

Fantaye (2019) apresenta como principais razões para o baixo 

uso dos serviços formais de cuidados maternos a má percepção 

dos cuidados e a inacessibilidade das unidades de serviço, por 

questões geográficas ou financeiras. 

Quanto ao sofrimento de mulheres que passaram pela 

experiência de near miss, um estudo brasileiro realizado com 

doze mulheres revela que a experiência tem importante 

impacto, particularmente quando existe violação dos direitos 

humanos, tais como: intervenções dolorosas, discriminação de 

gênero, falta de privacidade e tratamento desrespeitando a 

integridade física e emocional das pacientes (AGUIAR e 

TANAKA, 2016). Esses achados ferem o princípio bioético da 

não maleficência médica, além de desrespeitar a autonomia da 

paciente. 

A morbidade, que acompanha esses casos, geram 

sofrimento físico e psíquico na parturiente, tornando-as 

vulneráveis. Um estudo de autópsia verbal, realizado na 

Argentina, mostra a pobreza de informações repassadas 
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quanto às causas e gravidade da morbidade materna (SZULIK 

e SZWARC, 2015). Desse modo, é necessário lembrar que 

comunicação é uma obrigação ética e um marcador de 

qualidade no atendimento (TESSIER, 2017), sendo de extrema 

importância no cuidado materno, devendo sempre ser clara e 

compreensível, respeitando as limitações da paciente.  

É importante salientar que a morbimortalidade materna 

não traz apenas transtornos para a família, mas para toda a 

comunidade. Com a morte materna, uma nova configuração é 

tomada para manutenção da sobrevivência, e muitos passam a 

serem apoiados por familiares; o chefe de família, 

eventualmente, perde o emprego, os filhos mais velhos deixam 

a escola para ajudar nos afazeres domésticos, e um novo 

casamento acontece na tentativa de remodelar a estrutura 

familiar (MOLLA, 2015). Uma revisão realizada na Etiópia 

mostrou que crianças cujas mães morreram no parto, ou logo 

após, tinham o risco de morrer aumentado em 50 vezes, 

comparado àqueles cujas mãe sobreviveram, relacionando 

também menor nível de escolaridade entre crianças que 

perderam a mãe (MOUCHERAUD, 2015). Tais fatos envolvem 

fatores sociais e econômicos que se relacionam à bioética 

social e clínica. 

Diante do exposto, é importante considerar que a morte 

materna produz um impacto negativo na dinâmica familiar, 

podendo repercutir diretamente na morbimortalidade infantil 

(ZANARDI, 2019; ADEN, 2019). 

Segundo Parmar (2016), a morbimortalidade materna 

constitui um importante instrumento de medição das 

desigualdades entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Há desafios que os profissionais de saúde 

enfrentam em ambientes com recursos limitados, como falta de 
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medicamentos, equipamentos, infraestrutura de apoio e 

pessoal treinado, bem como apresentações tardias e graves de 

doenças (VASCO, 2019), o que contribui para o aumento da 

morbimortalidade em locais com menor desenvolvimento 

socioeconômico.  

Foi encontrado que o near miss materno, de dados 

nacionais e internacionais, está associado diretamente à idade. 

É relatado que complicações na gravidez aumentam com a 

idade, especialmente em mulheres com mais de 35 anos, com 

baixa escolaridade e baixa renda, mostrando novamente a 

conexão estreita entre morbimortalidade e condições 

socioeconômicas (ROSENDO, 2017; AOYAMA, 2019; 

SCARTON, 2019).  

Para diminuição de tais iniquidades, defende-se medidas 

de conscientização das mães, através da formação de vínculo 

com a unidade de saúde e ajustes na educação por partes das 

autoridades de saúde para gestantes e profissionais 

(DADIPOOR, 2017). Sendo assim, facilita-se a realização de 

medidas preventivas, diagnósticos precoces e 

encaminhamentos adequados para hospitais, desempenhando 

papel fundamental na redução da morbimortalidade materna. 

Percebeu-se, nesta revisão, que apesar do grande 

quantitativo de produções acadêmicas, pouquíssimo se discute 

em profundidas às questões bioéticas envolvidas. Pois, apesar 

de ser um tema de grande importância, é considerado complexo 

devido à sua dimensão moral e ética em um ambiente 

multidisciplinar do bem-estar individual e coletivo (TAGOWA, 

2020). 
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CONCLUSÕES  

 

A grande quantidade de publicações sobre a mortalidade 

materna demonstra o quanto a temática tem interessado aos 

pesquisadores da área da saúde, principalmente médicos, 

agentes da saúde pública e enfermeiros.  

Os principais aspectos discutidos, em âmbito nacional e 

internacional são as questões de perfil sociodemográfico e as 

principais causas clínicas que culminam na morbimortalidade 

materna. Observa-se uma tendência ao consenso que a melhor 

forma de combater esse grave problema de saúde pública é 

investindo em saúde, educação e qualidade de vida das 

mulheres. Enquanto isso, as questões de cunho ético, como a 

violação dos direitos humanos ou impacto negativo da ação 

contra a mulher, ficaram diluídas entre as análises 

epidemiológicas e clínicas, sendo necessárias abordagens 

mais diretas e profundas a este respeito.  

Apesar do presente estudo apresentar uma perspectiva 

do que vem sendo publicado e debatido, os resultados 

apresentam limitações, haja vista que foi realizado somente 

com os artigos de publicações de acesso aberto ou 

disponibilizados pelo acesso remoto via café do Portal de 

Periódicos CAPES. Apesar disso, a intenção maior não era 

esgotar esta complexa discussão, mas incitar o seu debate, 

buscando contribuir com as reflexões, discussões e práticas no 

enfrentamento da morbimortalidade materna. 
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RESUMO  
Introdução: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível 
(IST) de natureza sistêmica, causada pela bactéria Treponema 
pallidum. A sífilis congênita (SC) é transmitida da gestante 
infectada para o concepto via placenta ou pelo contato do bebê 
com lesões ativas no canal do parto.  Objetivos: Compreender 
a importância do cuidado pré-natal na prevenção da sífilis 
congênita. Metodologia: Trata-se de uma revisão tipo 
integrativa, na qual foram encontrados 12 trabalhos pela 
utilização dos filtros e de critérios de exclusão. Resultados: 
Constata-se que o ano de maior número de publicações foi o de 
2019, com 41,67% (n=5), seguido de 2016 e 2017 com 16,67% 
cada. Observou-se que 91,6% (n=11) estavam em inglês. Os 

mailto:ritadantasp@gmail.com
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periódicos, os que tiveram maior relevância foram Sexually 
Transmitted Diseases e o Caderno de Saúde Pública com 
16,67% (n=2) cada. Aborda-se nos artigos selecionados que 
existem alguns fatores de risco que levam ao maior incidência 
de contágio por sífilis como: idade, etnia, escolaridade e status 
socioeconômico. Além disso, foi evidenciado em que a sífilis 
durante a gestação pode acarretar em partos prematuros e de 
baixo peso. Ademais, também se evidenciou a necessidade de 
realização de teste de sífilis congênita em natimortos, uma vez 
que muitas vezes encontra-se dificuldade em encontrar a causa 
da morte. Também foi destacada a importância da realização 
de teste sorológico de sífilis em parceiros sexuais, uma vez que 
podem ser vinculadores de tal infecção para as gestantes. 
Contudo, demonstrou-se que a sífilis congênita pode ser 
evitada com cuidados pré-natais adequados em grávidas e 
parceiros sexuais.  Conclusão: A maioria dos estudos 
analisados apresentaram limitações de método. Entretanto, 
evidenciou-se que a sífilis congênita ainda é um problema de 
saúde pública mundial, sendo necessário ter tolerância zero às 
mortes por sífilis congênita e realizar ações mais vigorosas para 
melhorar a prevenção, diagnóstico, tratamento e vigilância da 
patologia. 
Palavras-chave: Gravidez. Sífilis. Pré-natal.  
 

INTRODUÇÃO 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) 

de natureza sistêmica, causada pela bactéria Treponema 

pallidum que pode ser transmitida sexualmente, caracterizada 

como sífilis adquirida, verticalmente (congênita), por transfusão 

de sangue ou objetos contaminados (LAFATÁ et al., 2016). 

A sífilis congênita (SC) é transmitida da gestante 

infectada para o concepto pela bactéria Treponema 
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pallidum via placenta ou pelo contato do bebê com lesões ativas 

no canal do parto. A maior probabilidade de transmissão ocorre 

quando as gestantes estão nos estágios primário e secundário 

da infecção (SARACENI et al., 2017). Apesar de ser uma 

enfermidade passível de prevenção e com tratamento eficaz a 

baixo custo, mantém-se como importante problema de saúde 

pública até os dias atuais, com elevado índice de 

morbimortalidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

Os dados da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) mostram que os principais desafios para redução da 

transmissão vertical da sífilis ainda são: baixo número de 

gestantes adequadamente triadas e tratadas para sífilis, acesso 

tardio ao pré-natal, limitada utilização de testes rápidos em 

centros de atendimento, baixa adesão ao tratamento da 

gestante e parceiro, além da escassez de penicilina (PAHO, 

2016). 

Para o diagnóstico da sífilis é necessário inicialmente a 

realização de avaliação clínica que inclua anamnese detalhada 

e exame físico capaz de identificar a presença dos sinais e 

sintomas dessa doença. Para a triagem, são utilizados 

principalmente os testes não treponêmicos (VDRL e RPR - 

Rapid Plasma Reagin). Para confirmar a reatividade dos testes 

não treponêmicos são realizados testes treponêmicos que 

detectam antígenos específicos do T. pallidum, como FTA-Abs, 

hemoaglutinação e imunofluorescencia (BENZAKEN et al., 

2016).  

Desse modo, esse estudo buscou analisar fatores 

relevantes para a efetividade dos cuidados pré-natais na 

prevenção da transmissão vertical de sífilis, evitando, assim, 

partos prematuros, baixo peso ao nascer e natimortos. 
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METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura que é 

a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, 

permitindo a inclusão de estudos experimentais e não 

experimentais para uma compreensão completa do fenômeno 

analisado. Combina também dados da literatura teórica e 

empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: 

definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e 

análise de problemas metodológicos de um tópico particular. A 

ampla amostra, em conjunto com a multiplicidade de propostas, 

deve gerar um panorama consistente e compreensível de 

conceitos complexos, teorias ou problemas relevantes 

(WHITTERMORE; KNAFL., 2005).  

 A pergunta norteadora indagou <<qual a importância dos 

cuidados pré-natais para a prevenção da sífilis congênita?>>. 

As publicações foram selecionadas a partir de busca eletrônica 

no sitio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Brasil 

(http://brasil.bvs.br/), biblioteca que concentra produtividade de 

várias bases de dados importantes, tais como: Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Index 

Medicus Eletrônico da National Library of Medicine (MEDLINE). 

O levantamento de dados ocorreu entre maio e junho de 2020.  

 Para a realização da busca dos artigos, foram utilizados 

os descritores “gravidez”, “sífilis” e “pré-natal”, que foram 

encontrados a partir da consulta no Portal de Descritores em 

Ciência e Saúde (DeCS/BVS) (http://decs.bvs.br/). 

http://decs.bvs.br/
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 Em um primeiro momento, foi feita a aplicação dos DeCS 

com o operador boleano “AND”. Posteriormente, foram 

estabelecidos filtros, sendo eles: Texto completo disponível; 

Base de dados MEDLINE e LILACS; Assunto principal: efeitos 

tardios da exposição pré-natal, sífilis, cuidado pré-natal, 

complicações na gravidez, sífilis congênita e transmissão 

vertical de doença infecciosa; regiões: América do Norte, 

América Central e América do Sul; Idioma inglês e português; 

Anos de publicações entre 2015 e 2020; Tipo de documento 

artigo. Evidenciando um total de 106 trabalhos. 

Partindo desses achados, excluíram-se 94 artigos, pois não 

respondiam a pergunta norteadora, eram irrelevantes para a 

pesquisa, termos controlados não presentes no título ou 

repetidos em mais de uma base de dados. Totalizando 12 

artigos que atenderam aos critérios de elegibilidade (Figura 1).  
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Figura 1 – Fluxograma da metodologia utilizada na pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir de um total de 12 artigos selecionados, constata-

se que o ano de maior número de publicações foi o de 2019, 

com 41,67% (n=5), seguido de 2016 e 2017 com a mesma 

quantidade de trabalhos selecionados, com 16,67% (n=2) cada. 

Isso demonstra que o tema teve maior relevância científica 

durante o ano de 2019. Além disso, evidencia que o tema em 

análise não possui regularidade na periodicidade das 

publicações. 

Em relação ao idioma, observou-se que 91,6% (n=11) 

estavam em inglês e apenas 8,4% (n=1) apresenta-se na língua 
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portuguesa. Com relação aos periódicos, os que tiveram maior 

relevância foram Sexually Transmitted Diseases e o Caderno 

de Saúde Pública com 16,67% (n=2) cada.  

 

QUADRO 1: Caracterização dos artigos por autor, ano, título, 

revista, país e principais achados.  

 

 

  Artigos 

 

Autores 

 

Base de 

dados 

 

 

  

Periódico 

 

Ano de 

publicaç

ão 

Attributable 

fraction of 

congenital 

syphilis due to 

the lack of 

prenatal care. 

 

Martinez, Edson 

Zangiacomi; Zuc

oloto, Miriane 

Lucindo; Silva, 

Anderson 

Soares 

da; Brunherotti, 

Marisa Afonso 

Andrade. 

 

MEDLINE Rev Soc 

Bras Med 

Trop 

     2019 

 

Congenital 

Syphilis: A 

Discussion of 

Epidemiology, 

Diagnosis, 

Management, 

and Nurses' 

Role in Early 

Identification 

and Treatment. 

 

Rowe, Christine 

R; Newberry, 

Desi M; Jnah 

Amy J. 

 

MEDLINE Cuidados 

Neonatais 

      

2018 

Fetal and 

infant mortality 

Canto, Surama 

Valena 

MEDLINE PLoS One      2019 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Martinez,%20Edson%20Zangiacomi%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Martinez,%20Edson%20Zangiacomi%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Zucoloto,%20Miriane%20Lucindo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Zucoloto,%20Miriane%20Lucindo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Zucoloto,%20Miriane%20Lucindo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Anderson%20Soares%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Anderson%20Soares%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Anderson%20Soares%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Anderson%20Soares%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Brunherotti,%20Marisa%20Afonso%20Andrade%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Brunherotti,%20Marisa%20Afonso%20Andrade%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Brunherotti,%20Marisa%20Afonso%20Andrade%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Soc%20Bras%20Med%20Trop
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Soc%20Bras%20Med%20Trop
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Soc%20Bras%20Med%20Trop
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Canto,%20Surama%20Valena%20Elarrat%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Canto,%20Surama%20Valena%20Elarrat%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=PLoS%20One
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of congenital 

syphilis 

reported to the 

Health 

Information 

System. 

 

Elarrat; Leite 

Araújo, Maria 

Alix; Miranda, 

Angélica 

Espinosa; Cardo

so, Ana Rita 

Paulo; Almeida, 

Rosa Lívia 

Freitas de. 

 

 

 

Gestational 

and congenital 

syphilis: 

maternal, 

neonatal 

characteristics 

and outcome 

of cases.  

 

Soares, Larissa 

Gramazio; Zarp

ellon, 

Bruna; Soares, 

Leticia 

Gramazio; Barat

ieri, 

Tatiane; Lentsck

, Maicon 

Henrique; Mazz

a, Verônica de 

Azevedo. 

 

 

LILACS Rev. 

Bras. 

Saúde 

Mater. 

Infant. 

(Online) 

     2017 

Inequalities in 

access to HIV 

and syphilis 

tests in 

prenatal care 

in Brazil. 

 

Freitas, Claudia 

Helena Soares 

de 

Morais; Forte, 

Franklin Delano 

Soares; Galvão, 

Maria Helena 

Rodrigues; Coel

ho, Ardigleusa 

LILACS 

 

Cad. 

Saúde 

Pública  

 

      

2019 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Canto,%20Surama%20Valena%20Elarrat%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Leite%20Ara%C3%BAjo,%20Maria%20Alix%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Leite%20Ara%C3%BAjo,%20Maria%20Alix%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Leite%20Ara%C3%BAjo,%20Maria%20Alix%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Miranda,%20Ang%C3%A9lica%20Espinosa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Miranda,%20Ang%C3%A9lica%20Espinosa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Miranda,%20Ang%C3%A9lica%20Espinosa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Cardoso,%20Ana%20Rita%20Paulo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Cardoso,%20Ana%20Rita%20Paulo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Cardoso,%20Ana%20Rita%20Paulo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Almeida,%20Rosa%20L%C3%ADvia%20Freitas%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Almeida,%20Rosa%20L%C3%ADvia%20Freitas%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Almeida,%20Rosa%20L%C3%ADvia%20Freitas%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Soares,%20Larissa%20Gramazio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Soares,%20Larissa%20Gramazio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Zarpellon,%20Bruna%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Zarpellon,%20Bruna%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Zarpellon,%20Bruna%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Soares,%20Leticia%20Gramazio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Soares,%20Leticia%20Gramazio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Soares,%20Leticia%20Gramazio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Baratieri,%20Tatiane%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Baratieri,%20Tatiane%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Baratieri,%20Tatiane%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Lentsck,%20Maicon%20Henrique%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Lentsck,%20Maicon%20Henrique%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Lentsck,%20Maicon%20Henrique%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Mazza,%20Ver%C3%B4nica%20de%20Azevedo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Mazza,%20Ver%C3%B4nica%20de%20Azevedo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Mazza,%20Ver%C3%B4nica%20de%20Azevedo%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Bras.%20Sa%C3%BAde%20Mater.%20Infant.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Bras.%20Sa%C3%BAde%20Mater.%20Infant.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Bras.%20Sa%C3%BAde%20Mater.%20Infant.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Bras.%20Sa%C3%BAde%20Mater.%20Infant.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Bras.%20Sa%C3%BAde%20Mater.%20Infant.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Bras.%20Sa%C3%BAde%20Mater.%20Infant.%20(Online)
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Freitas,%20Claudia%20Helena%20Soares%20de%20Morais%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Freitas,%20Claudia%20Helena%20Soares%20de%20Morais%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Freitas,%20Claudia%20Helena%20Soares%20de%20Morais%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Freitas,%20Claudia%20Helena%20Soares%20de%20Morais%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Forte,%20Franklin%20Delano%20Soares%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Forte,%20Franklin%20Delano%20Soares%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Forte,%20Franklin%20Delano%20Soares%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Galv%C3%A3o,%20Maria%20Helena%20Rodrigues%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Galv%C3%A3o,%20Maria%20Helena%20Rodrigues%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Galv%C3%A3o,%20Maria%20Helena%20Rodrigues%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Coelho,%20Ardigleusa%20Alves%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Coelho,%20Ardigleusa%20Alves%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20(Online)
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Alves; Roncalli, 

Angelo 

Giuseppe; Dias, 

Sonia Maria 

Ferreira. 

 

Incidence of 

congenital 

syphilis and 

factors 

associated 

with vertical 

transmission: 

data from the 

Birth in Brazil 

study. 

 

Domingues, 

Rosa Maria 

Soares 

Madeira; Leal, 

Maria do Carmo. 

 

LILACS 

 

Cad. 

saúde 

pública 

 

      

2016 

Maternal and 

congenital 

syphilis, 

underreported 

and difficult to 

control 

 

Lafetá, Kátia 

Regina 

Gandra; Martelli 

Júnior, 

Hercílio; Silveira

, Marise 

Fagundes; Para

naíba, Lívia 

Máris Ribeiro. 

 

 

LILACS Rev. bras. 

epidemiol 

       

2016 

Non-

performance of 

serological 

tests for 

syphilis during 

prenatal care: 

prevalence 

Cesar, Juraci 

Almeida; Cameri

ni, Adriana 

Vieira; Paulitsch

, Renata 

Gomes; Terlan, 

Rodrigo Jacobi. 

MEDLINE Rev Bras 

Epidemiol 

2020 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Coelho,%20Ardigleusa%20Alves%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Roncalli,%20Angelo%20Giuseppe%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Roncalli,%20Angelo%20Giuseppe%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Roncalli,%20Angelo%20Giuseppe%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Dias,%20Sonia%20Maria%20Ferreira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Dias,%20Sonia%20Maria%20Ferreira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Dias,%20Sonia%20Maria%20Ferreira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Domingues,%20Rosa%20Maria%20Soares%20Madeira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Domingues,%20Rosa%20Maria%20Soares%20Madeira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Domingues,%20Rosa%20Maria%20Soares%20Madeira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Domingues,%20Rosa%20Maria%20Soares%20Madeira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Leal,%20Maria%20do%20Carmo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Leal,%20Maria%20do%20Carmo%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20sa%C3%BAde%20p%C3%BAblica
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20sa%C3%BAde%20p%C3%BAblica
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20sa%C3%BAde%20p%C3%BAblica
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Analisando os trabalhos encontrados, percebeu-se que 

25% (n= 3) relataram sobre a falta da infraestrutura necessária 

para a realização de acompanhamento adequado em 

gestantes. No estudo de Rahman et al. (2019) foram avaliados 

79 casos de sífilis congênitas, dos quais foi verificado que 60% 

desses poderiam ter sido evitados, porém houve falta de nova 

triagem, atraso no tratamento ou interpretação incorreta dos 

resultados, não ocorreu o retorno para acompanhamento, teste 

reativo no final do terceiro trimestre com parto prematuro ou 

tratamento incompleto (RAHMAN et al., 2019).  

Na pesquisa ecológica de Martinez et al. (2018) foi 

utilizado um modelo espaço-temporal bayesiano para estimar a 

fração atribuível de casos de sífilis congênita devido à falta de 

pré-natal. Com isso, estimaram que para o ano de 2016, entre 

79,4% e 95,3% dos casos de sífilis congênita poderiam ter sido 

evitados (MARTINEZ et al., 2018).  

Ademais, Albright et al. (2015) avaliaram o custo da 

triagem da sífilis no terceiro trimestre de gestação, 
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demonstrando que a incidência de soroconversão deveria ser 

19 vezes maior que a media para que essa triagem seja 

economicamente benéfica para o Estado (ALBRIGHT et al., 

2015). 

Outrossim, foram encontrados 33,34% (n= 4) artigos que 

correlacionavam a incidência da sífilis congênita a alguns 

fatores de risco. Rowe et al. (2018) evidenciaram que os fatores 

de risco para sífilis congênitas incluem etnia, status 

socioeconômico, acesso ao pré-natal e comportamentos 

sexuais. Ainda ressalvam que ocorre a necessidade de 

estratégias interprofissionais baseada em evidências para a 

prevenção e identificação de tal patologia (ROWE et al., 2018).  

Freitas et al. (2019) afirmaram que apesar do aumento da 

cobertura de pré-natal nos últimos anos, os resultados 

apresentam desigualdade no acesso as consultas com relação 

aos testes de sífilis e HIV.  Eles estavam associados à posição 

socioeconômica individual, principalmente escolar, de 

gestantes brasileiras (FREITAS et al., 2019).   

De acordo com Domingues et al. (2016) a maior chance 

de ocorrência do desfecho sífilis congênita em mulheres na 

faixa etária de 20 a 34 anos. Quanto menor a escolaridade da 

mulher, maior a ocorrência de infecção pela sífilis e de sífilis 

congênita. Mulheres com diagnóstico de sífilis eram em maior 

proporção da cor parda ou preta, viviam em menor número com 

companheiro, apresentavam menos trabalho remunerado e 

maior proporção de fatores de risco para prematuridade. 

Mulheres com diagnóstico de sífilis apresentavam maior 

prevalência de infecção pelo HIV (DOMINGUES et al., 2016).  

Além disso, Cesar et al. (2020) mostroram que as risco 

significativamente maior à ocorrência de sífilis congênita entre 
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recém-nascidos cujas mães possuíam menos de oito anos de 

escolaridade, de cor da pele preta, que não fizeram uma única 

consulta de pré-natal, ou que realizaram pré-natal nos serviços 

públicos de saúde (CESAR et al., 2020).  

Explorando a amostra final, verificou-se que 8.33% (n= 

1) artigo aborda a necessidade de realização de teste de sífilis 

congênita em natimortos, uma vez que muitas vezes encontra-

se dificuldade em encontrar a causa da morte. 

Patel et al. (2017) destacam em seu estudo que 

resultados também indicam que poucas mulheres são testadas 

para sífilis no momento do nascimento de um natimorto. 

Contudo, o natimorto pode ser causado por vários fatores, às 

vezes é um desafio determinar a causa mais provável. Os 

especialistas recomendam especificamente uma investigação 

completa, incluindo autópsia e cariótipo fetal, com exame da 

placenta, cordão e membrana, e testes maternos de 

hemograma, sífilis e rubéola (PATEL et al., 2017).  

Ademais, foi evidenciado em 16,66% (n= 2) artigos que 

a sífilis durante a gestação pode acarretar em partos 

prematuros e de baixo peso. Canto et al. (2019) mostraram 

informações sobre a mãe, o nascimento e as mortes fetais e 

infantis. A idade das mães variou de 12 a 42 anos. No total, 

57,8% das mães tinham entre 19 e 29 anos e 21,7% tinham 

menos de 18 anos. Houve 285 (83,3%) nascimentos 

prematuros, com peso ao nascer inferior a 2500 gramas 

(84,3%) (CANTO et al., 2019). 

Torres et al. (2019) observaram o parto prematuro em 61 

(25,9%) gestantes, e a prematuridade foi significativamente 

associada ao tratamento ausente/incompleto, com 49 (27,9%) 

casos, comparada a 12 (13,0%) casos nos quais o tratamento 
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foi adequado. Quanto aos recém-nascidos, o peso médio foi de 

2.840 g, e 25,3% apresentaram peso < 2.500 g. Diagnosticaram 

infecção congênita em 74,2%, dos casos, associada 

significativamente ao pré-natal inadequado, ao tratamento 

ausente/incompleto, à prematuridade e ao baixo peso ao nascer 

(TORRES et al., 2019). 

Contudo, foi destacado em 16,66% (n= 2) artigos a 

necessidade na realização de teste sorológicos de sífilis em 

parceiros sexuais, uma vez que podem ser vinculadores de tal 

infecção para as gestantes.  

Soares et al. (2017) avaliaram a necessidade do 

tratamento dos parceiros sexuais de mulheres infectadas por 

sífilis como medida profilática de uma possível reinfecção. 

Ainda destacaram que os motivos para o não tratamento são: 

baixa adesão aos serviços de saúde; justificado por questões 

empregatícias e falta de conhecimento acerca da importância 

do tratamento para saúde da criança e da parceira; falta de local 

de referência para tratamento; e a não indicação do tratamento 

pelo serviço (SOARES et al., 2017).  

Ademais, Lafetá et al. (2016) desenvolveram um estudo 

em gestantes e evidenciou que das gestantes analisadas, 

33,3% não receberam nenhum tratamento, e a totalidade foi 

considerada inadequadamente tratada, principalmente devido 

ao não tratamento do parceiro (98%). Dessa forma, observaram 

um aumento gradual no número de casos tanto entre gestantes 

quanto entre recém-nascidos ao longo dos anos analisados 

(LAFATÁ et al., 2016). 
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CONCLUSÃO 

 

Demonstra-se, portanto, que a sífilis congênita ainda é 

um problema de saúde pública mundial que precisa ser 

combatido através da realização do pré-natal adequado nas 

gestantes e, também, tratamento adequado do(s) parceiro(s) 

sexual(is) da gravida. 

Desse modo, é preciso que a gestante fique atenta aos 

sinais e sintomas provocados por essa patologia; bem como, 

seus fatores de risco. Para isso, faz-se necessário maior 

aconselhamento sobre a transmissão e consequências da 

sífilis, visando a prevenção da doença. 

Além disso, evidencia-se também a necessidade do 

diagnóstico em momento adequado da sífilis na gravidez, o qual 

deve ser feito pesquisa sorológicas ainda no primeiro trimestre 

de gestação e isso depende de universalizar a oferta de 

cuidados e de eliminar as oportunidades perdidas.  

Ademais, as mortes por SC nos dias de hoje são 

inaceitáveis. Isso ocorre porque é uma doença totalmente 

evitável com testes sorológicos rápidos e tratamento com 

penicilina benzatina ou cristalina, a depender da fase da 

doença. Valendo salientar que tanto o diagnóstico quanto o 

tratamento são fornecidos gratuitamente pelo sistema de saúde 

público brasileiro.  

No entanto, as subnotificações de sífilis congênita como 

uma das causas de natimortos ocultam a magnitude do 

problema e pode representar um grande obstáculo ao 

desenvolvimento de políticas de saúde para combater a 

doença.  
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Assim, é necessário ter tolerância zero às mortes por SC e 

realizar ações mais vigorosas para melhorar a prevenção, 

diagnóstico, tratamento e vigilância da sífilis. 
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RESUMO: A anemia é um distúrbio hematológico comum 
mundialmente, podendo ter seu diagnóstico confirmado 
correlacionando a anamnese, exame físico e exames 
laboratoriais, como concentração de hemoglobina inferior à 12 
g/dL para mulheres e 13 g/dL para homens. Esta condição tem 
impacto direto negativo na qualidade de vida do paciente e na 
sobrevida. Então, uma vez diagnosticada, o profissional médico 
deve investigar a sua etiologia para definir estratégias 
intervencionista de tratamento, pois a identificação incorreta 
pode levar à uma refratariedade à terapia padrão, 
comprometendo o sucesso terapêutico. A etiologia da anemia é 
diversa, como deficiência de nutrientes, doenças inflamatórias 
crônicas e hemoglobinopatias hereditárias. Embora de causa 
variável, os sintomas clínicos são compartilhados, sendo muito 
presente os achados de palidez, fraqueza, falta de ar e 
palpitações, decorrentes da baixa oferta de oxigênio. O 
tratamento urgente e adequado evita o resultado de mau 
prognóstico associado à anemia. O suporte deve ser 
direcionado, como a suplementação de ferro para anemia 
ferropriva ou paciente com neoplasia maligna. No que concerne 



ASPECTOS CLÍNICOS E MANEJO TERAPÊUTICO DAS ANEMIAS: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

 

380 
 

às anemias de origem genética, em casos leves, tratamento 
farmacológico é de fundamental importância, mas a perspectiva 
é de uma terapia voltada aos genes codificadores. A transfusão 
de eritrócitos ainda tem um grande espaço na terapêutica da 
doença falciforme e nas talassemias, embora apresente 
limitações. 
Palavras-chave: Deficiência de ferro. Inflamação Crônica. 

Hemoglobinopatias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A anemia é comum na prática clínica diária e é definida 

como um número absoluto reduzido de hemácias ou nível de 

hemoglobina (Hg) abaixo do limite normal, considerado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 12 g/dL para mulheres 

e 13 g/dL para homens (JANSEN, 2019). A concentração de Hb 

varia naturalmente por idade, sexo, estado de gravidez, fatores 

genéticos e ambientais e, potencialmente, com a raça. A 

concentração mais alta de Hb, acontece em recém-nascidos 

(entre 17 e 21 g/L), diminui durante os primeiros 2-3 meses de 

vida antes de aumentar novamente na infância e então 

estabilizar ao longo da vida adulta antes de diminuir novamente 

na idade avançada (CAPPELLINE; MOTTA, 2015). Um nível 

baixo de Hb afeta a capacidade de transporte de oxigênio, 

tornando-o insuficiente para atender às necessidades 

fisiológicas. Os critérios da OMS para o diagnóstico de anemia, 

embora usados universalmente, são considerados até certo 

ponto arbitrários, pois se baseiam em poucos dados e não 

levam em conta diferenças étnicas significativas. A etiologia, os 

mecanismos fisiopatológicos básicos, as principais 
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características clínicas juntamente com importantes exames 

diagnósticos são dados extremamente importantes para a 

avaliação e o manejo de pacientes (VIETH; LANE, 2017). Pois, 

tão importante quanto entender a etiologia diversa e complexa 

da anemia, é crucial para o desenvolvimento de intervenções 

apropriadas que abordem as causas específicas do contexto da 

anemia e para monitorar o sucesso dos programas de controle 

da anemia (CHAPARRO; SUCHDEV, 2019). 

 Diante das considerações apresentadas, é sabido a 

importância de um diagnóstico correto para o sucesso da 

terapia. No presente trabalho, objetivamos relacionar os 

diferentes protocolos de tratamento para a diversidade 

etiológica encontrada na anemia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Nesta revisão bibliográfica narrativa, trazemos uma 

compreensão dos tipos mais comuns de anemias, bem como o 

manejo clínico/farmacológico para com esses pacientes. O 

banco de dados PubMed foi utilizado para a coleta de dados. 

Foram selecionados 23 artigos, de 2015 a 2020, os quais 

mostram a fisiopatologia, diagnóstico e tratamento dos tipos 

mais prevalentes de anemia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Com o intuito de discorrer sobre as etiologias 

epidemiologicamente mais relevantes e facilitar o entendimento 

didático, dividimos as anemias em três principais blocos: as 
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anemias carenciais, anemias devido à inflamação crônica e 

anemias de origem genética. 

Assim, no que concerne às anemias carenciais, a 

deficiência de ferro é a principal, acometendo cerca de 1 bilhão 

de pessoas no mundo (DE GENTIS, 2018). Para compreender 

a fisiopatologia, é necessário conhecer o metabolismo do ferro 

no organismo e seu papel na eritropoiese.  

Inicialmente, o ferro é absorvido primordialmente na 

forma iônica, majoritariamente no duodeno e no jejuno. O ferro 

é encontrado em duas formas, a forma férrica (Fe+3) e a forma 

ferrosa (Fe+2), porém somente a última é adequadamente 

absorvida pelo organismo, haja vista que é mais solúvel. Na 

presença de ácido ascórbico e de um ambiente com pH mais 

ácido, a forma férrica é reduzida para forma ferrosa e, por fim, 

absorvida pelos enterócitos por meio do transportador de 

metais divalentes 1 (DMT1, na sigla em inglês). Com isso, o 

ferro é estocado nos enterócitos por meio da proteína ferritina. 

Por intermédio da proteína ferroportina 1 (FPN1), o ferro é 

transportado do enterócito para o sangue, sendo distribuído 

pelo corpo acoplado a proteína transferrina (TF) 

(YIANNIKOURIDES; LATUNDE-DADA, 2019). 

A maior parte do ferro absorvido é utilizado pelos 

eritroblastos na medula óssea (MO), os quais produzem uma 

significativa quantidade de hemoglobina. Por meio do receptor 

de transferrina (TFR), o ferro é absorvido pelas células, 

enquanto a transferrina é colocada novamente na corrente 

sanguínea. Além disso, o principal regulador sistêmico do ferro 

é a proteína hepcidina, produzida pelo fígado. Ela é um 

regulador negativo da absorção de ferro pelo intestino, ou seja, 

em alta concentração, ele inibe a absorção intestinal de ferro, 
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por meio da ligação com o transportador FPN1, inativando-o. 

Se a demanda por ferro pelos tecidos estiver alta, a sua 

concentração rapidamente baixa, favorecendo a absorção de 

ferro (ANDERSON; FRAZER, 2017). É importante ressaltar que 

a maior parte do ferro intracelular é destinado à mitocôndria, 

organela responsável pela produção do grupo heme, 

indispensável para a formação da hemoglobina. 

Após aproximadamente 120 dias, os eritrócitos estão 

significativamente danificados e, por isso, são fagocitados por 

macrófagos especializados principalmente na medula óssea, 

fígado e baço. Com a fagocitose, o grupo heme é reciclado para 

ser utilizado novamente. Como a ingestão diária não é 

suficiente para a eritropoiese, a reciclagem do grupo heme é 

fundamental para homeostase corporal (MUCKENTHALER et 

al., 2017). 

No que concerne aos sinais clínicos, os principais são 

fadiga, taquicardia e falta de resistência física. Um sintoma que 

consiste na vontade de comer gelo ou argila, o qual se 

denomina pica, pode estar presente. Síndrome das pernas 

inquietas, perda de cabelo e intolerância ao frio também são 

observadas (DELOUGHERY, 2017). Uma apresentação cada 

vez mais rara da deficiência de ferro é a síndrome de Plummer-

Vinson, caracterizada por disfagia e aparecimento de 

membranas esofágicas. Nessa condição, geralmente, o 

paciente, comumente uma mulher, procura assistência médica 

devido aos sinais e sintomas de anemia, como palidez e 

fraqueza, e não pelo o acometimento no trato gastrointestinal 

(GOEL et al., 2017). 

O diagnóstico necessita de testes bioquímicos. Todavia, 

se houver defeitos genéticos no metabolismo do ferro ou 
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presença de outras comorbidades, principalmente aquelas de 

caráter inflamatório, a identificação pode ser prejudicada. 

Nesse sentido, a análise de ferritina sérica é um bom marcador, 

pois nestes casos ela encontra-se diminuída (< 30 ng/mL). A 

saturação de transferrina e o ferro sérico podem ser utilizados 

como marcadores, embora possuam grande variação em 

inflamações sistêmicas. A morfologia dos eritrócitos também é 

considerada para o diagnóstico, já que a anemia ferropriva de 

longa data ocasiona características microcíticas e hipocrômicas 

nos eritrócitos. A avaliação da hemoglobina em reticulócitos é 

uma boa técnica laboratorial para avaliar a anemia, já que 

mostra, com boa confiabilidade, o reservatório de ferro na 

medula óssea para a eritropoiese nos 3 a 4 dias prévios. Um 

novo biomarcador muito promissor para o diagnóstico de AF é 

a hepcidina sérica, a qual pode ficar indetectável em anemias 

severas. Além disso, deve-se medir juntamente a função renal 

ou hepática, já que em pacientes com doença renal crônica, os 

níveis de hepcidina estão elevados devido a uma diminuição da 

filtração glomerular, enquanto em pacientes com hepatopatias 

crônicas, os níveis estão reduzidos devido a diminuição da 

função dos hepatócitos. Por fim, a dosagem de hepcidina está 

sendo atualmente estudada como alternativa para identificação 

de deficiência de ferro em contextos de inflamação crônica, 

porém grandes estudos ainda não estão disponíveis 

(CAMASCHELLA, 2017). 

O tratamento da anemia ferropriva vai depender da 

etiologia. Essa anemia é dividida em três grupos principais: 

desbalanço entre o consumo e a necessidade de ferro (crianças 

em crescimento, gestantes, má nutrição etc), por perda de 

sangue (hemorragia do trato gastrointestinal, trato genito 



ASPECTOS CLÍNICOS E MANEJO TERAPÊUTICO DAS ANEMIAS: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

 

385 
 

urinário etc) e desordens na absorção (doença celíaca, cirurgia 

bariátrica etc). O ferro pode ser administrado por duas vias 

principais, a via oral e a via intravenosa, duas vias tão diferentes 

que devem ser abordadas separadamente. Nesse sentido, o 

desbalanço e desordens de absorção devem haver a reposição, 

enquanto por hemorragia deve haver a resolução do quadro. 

O ferro por via oral geralmente tem um baixo custo, é 

eficaz e tem tido bom índice de adesão no tratamento da maior 

parte das anemias leves (Hb ≥ 11 g/dL) a moderadas (Hb ≤ 

10.9, mas ≥ 8.0 g/dL). Embora as formulações variem bastante 

entre os fabricantes e países, recomenda-se 100-200 mg de 

ferro elementar por dia no tratamento da anemia ferropriva. O 

sucesso do tratamento está relacionado com o aumento da 

hemoglobina em 2 g/dL nas 3 semanas após o início da terapia. 

Todavia, deve-se também considerar além da concentração de 

hemoglobina, a restauração dos depósitos de ferro corporal, 

sendo a concentração ideal para ferritina maior que 100 μg/L. 

Para que haja o alcance desse valor, comumente o tratamento 

tem duração de aproximadamente 3 meses. Contudo, um dos 

principais limitantes da utilização de ferro por via oral são os 

efeitos gastrointestinais severos, como diarréia, pirose, 

constipação, dentre outros, o que dificulta o tratamento 

adequado dos pacientes (GIRELLI et al., 2018). 

Diante da impossibilidade de uma administração oral, ou 

absorção deficiente, a utilização do ferro por via parenteral, 

intravenosa ou intramuscular, apresenta muitas vantagens, já 

que tem uma alta biodisponibilidade, e, em alguns casos, 

somente uma dose é suficiente para restauração dos depósitos 
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de ferro. A dosagem a ser utilizada depende da formulação 

disponível e da necessidade carencial do paciente. Porém, o 

custo é significativamente maior, embora ele seja a modalidade 

indicada para pacientes com doença renal crônica, intolerância 

a utilização oral e doença inflamatória intestinal. Dentre as 

principais desvantagens, está a possibilidade de reação 

anafilática grave e às vezes fatal, necessitando ser 

administrado em ambiente hospitalar (DE FRANCESCHI et al., 

2017). 

A síntese ineficaz de DNA nos precursores 

hematopoiéticos é o cerne da fisiopatologia das anemias 

megaloblásticas. As principais causas desse grupo de anemia 

é a deficiência de B12 (cobalamina) e B9 (ácido fólico), embora 

outras causas, como leucemias, síndromes mielodisplásicas e 

defeitos genéticos também possam ocasionar anemia 

megaloblástica. Ambas as vitaminas possuem um metabolismo 

intimamente relacionado, portanto as suas deficiências causam 

sintomas muito semelhantes. No que concerne à função, a 

cobalamina e o ácido fólico são importantes na metilação e 

também no metabolismo da timidina (GREEN; MITRA, 2017).  

Nesse sentido, os principais sintomas das deficiências 

são fadiga, dispnéia e baixa resistência a exercícios. É 

importante ressaltar que a deficiência de cobalamina ocasiona 

sintomas neuropsiquiátricos, como parestesia e delírio, 

enquanto na deficiência de folato esses sintomas não estão 

presentes. Tromboses são achados relativamente comuns na 

deficiência de ambas as vitaminas. Para o diagnóstico, deve 

haver atenção na anamnese, com correlação à padrões 

alimentares e sociais (veganismo está associado com a 

deficiência de B12 e o alcoolismo com a deficiência de folato), 
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sintomas neurológicos, cirurgias prévias (cirurgias bariátricas 

estão associadas deficiência de B12), sintomas 

gastrointestinais (associados com má absorção, como doença 

celíaca), medicamentos (metotrexato está associado com 

deficiência de ácido fólico) entre outros aspectos. O fechamento 

do diagnóstico é feito com a dosagem de cobalamina (232–

1,245 pg/mL) e folato (> 4.7 ng/mL) séricos, os quais 

encontram-se abaixo dos níveis considerados normais (SOCHA 

et al., 2020). 

O tratamento é realizado com a resolução do quadro 

base. No que concerne a deficiência de B12, o tratamento pode 

ser feito primordialmente com suplementação oral ou 

intramuscular, que por sua vez, possui melhores resultados por 

ser integralmente absorvida. A dosagem intramuscular 

geralmente utilizada é 1.000 μg diariamente por 7 dias, depois 

semanalmente por um mês, depois mensalmente. A anemia 

relacionada a deficiência de folato é tratada com a 

suplementação oral, 1 a 5 mg por dia, até a resolução do quadro 

hematológico ou a causa base sendo solucionada. Se a anemia 

for relacionada à má absorção, o tratamento é de tempo 

indefinido (SOCHA et al., 2020). 

O segundo bloco a ser abordado é a anemia ocasionada 

por inflamação (AI). Nesse sentido, a anemia de inflamação 

crônica é a segunda principal causa de anemia no mundo, 

perdendo somente para anemia ferropriva. Atualmente, na AI 

está incluído um grupo heterogêneo de doenças, como 

autoimunes, neoplasias, cardiopatias crônicas, doenças 

pulmonares etc. Há 3 principais mecanismos envolvidos no 

desenvolvimento da AI: restrição de ferro, diminuição das 
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hemácias e diminuição da produção de eritropoietina (WEISS; 

GANZ; GOODNOUGH, 2019). 

Primeiramente, a liberação de citocinas (principalmente 

interleucina 6, IL-6) em resposta à patógenos, tumores ou 

autoantígenos, modifica o metabolismo do ferro, pois ocasiona 

um aumento da liberação de hepcidina pelo fígado, 

desregulando a expressão de ferroportina, o que diminui 

consideravelmente a absorção de ferro pelo intestino. Outras 

citocinas envolvidas, como IL-1β, IL-10 e TNF-α, ocasionam um 

aumento da fagocitose de hemácias e, consequentemente, o 

aumento de absorção de ferro pelos macrófagos, o que 

ocasiona um subsequente depósito na ferritina. Com isso, há a 

diminuição da vida dos eritrócitos e há desenvolvimento dos 

achados comuns na inflamação crônica: hiperferritinemia e 

hipoferremia (WEISS; GANZ; GOODNOUGH, 2019). 

Outro mecanismo importante é a diminuição da produção 

de eritropoietina pelo parênquima renal. Durante o processo 

inflamatório, há um aumento da produção de intérferon-γ (INF-

γ) e TNF-α, os quais diminuem a produção da eritropoietina pelo 

rim, além de reduzir a quantidade do receptor de eritropoietina 

nos eritroblastos, reduzindo a sua diferenciação para eritrócitos. 

Ademais, os precursores dos eritrócitos possuem a capacidade 

de se diferenciar em células mielóides, e o que determina qual 

tipo celular será originado é a prevalência entre os fatores de 

transcrição PU.1 (favorece a transformação em linhagem 

mielóide) e GATA1 (favorece a transformação em linhagem 

eritróide). O INF-γ e o TNF-α alteram esse equilíbrio, 

aumentando a prevalência do PU.1, propiciando a produção de 

células mielóides e, consequentemente, diminuindo a produção 

de eritrócitos (GANS, 2019). 
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Como as causas da anemia na doença crônica são 

diversas, demos ênfase no câncer como modelo de tratamento. 

Assim, deve-se investigar as causas mais prováveis, como 

deficiência de ferro (DF). Há dois tipos de DF, absoluta (ferritina 

sérica < 30 ng/mL) e funcional (ferritina sérica > 30 ng/mL). 

Contudo, em doenças inflamatórias ou oncológicas, a ferritina 

está alterada, devendo o valor de corte alterado para 100 

ng/mL. Assim, se for identificado a DF, ferro intravenoso deve 

ser administrado. Se após quatro semanas não houver 

correção, agentes estimuladores de eritropoiese devem ser 

considerados (AAPRO et al., 2018). 

Os agentes estimuladores de eritropoiese, como a 

epoetina alfa, devem ser utilizados com cautela, já que estão 

associados com um maior risco de trombose, aumento de 

mortalidade em pacientes sem quimioterapia ou somente com 

radioterapia e, em raros casos, aplasia pura de células 

vermelhas. O objetivo dessa terapêutica é alcançar valores de 

Hb por volta de 12 g/ dL. Se em até oito semanas não houver 

resposta, o tratamento deve ser descontinuado. Se a 

hemoglobina estiver muito baixa (Hb < 7 g/dL), a transfusão de 

hemácias deve ser considerada. Idealmente, a transfusão deve 

ser realizada apenas se outras medidas foram insuficientes 

para aliviar a sintomatologia. Os nível seguro mínimo de 

hemoglobina em pacientes oncológicos estáveis sem 

acometimento cardíaco seria entre 7 e 8 g/dL. Além disso,   a 

transfusão  de hemácias aumenta o risco de trombose, de 

transmissão de algum patógeno, principalmente aqueles 

emergentes, os quais não há testes eficientes de rastreio, e de 

infecções em pacientes imunossuprimidos. Por fim, a utilização 

de sangue alogênico estocado pode promover estado 
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protrombótico e resposta inflamatória intensa (esses episódios 

são chamados de "lesão por armazenamento")  (AAPRO et al., 

2018). 

Por fim, no terceiro bloco, trata-se de anemias de origem 

genética. Também conhecidas como hemoglobinopatias, essas 

patologias hereditárias são caracterizadas por uma síntese 

defeituosa de hemoglobina ou de variantes mutadas de globina 

(CAVAZZANA; MAVILIO, 2018). São as doenças 

monogenéticas mais comuns do mundo, estando inicialmente 

mais prevalentes em regiões endêmicas de Malária (como 

Mediterrâneo, Ásia e África Subsaariana) devido à seleção 

natural e se disseminado para áreas não-endêmicas da Europa, 

América do Norte e Austrália conforme a ocorrência de 

migrações populacionais, tornando-se, portanto, um problema 

de saúde global (GOONASEKERA; PATHTHINIGE; 

DISSANAYAKE, 2018). Dentre as hemoglobinopatias 

clinicamente significantes, optamos para a abordagem neste 

capítulo, a doença falciforme e a talassemia. 

Doença Falciforme é um termo abrangente usado para 

definir um grupo de patologias causadas pela presença da 

hemoglobina S (HbS), que ocorre pela substituição de um único 

aminoácido (ácido glutâmico substituído por valina) na posição 

6 da subunidade beta-globina da hemoglobina (WILLIAMS; 

THEIN, 2018). A principal característica da doença é a 

morfologia dos eritrócitos em forma de foice, formados em 

condições de baixa tensão de oxigênio pela polimerização dos 

tetrâmeros Hb com duas subunidades HbS. Os tetrâmeros com 

apenas uma subunidade falciforme também podem se 

polimerizar, mas de maneira menos eficiente. Por ser uma 
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doença de herança autossômica codominante, indivíduos 

heterozigóticos para o alelo βS podem possuir condições 

heterozigóticas compostas (KATO et al., 2018) HbSC, HbS/β0-

talassemia ou HbS/β+-talassemia e HbS com outras variantes 

de beta-globina, como HbSD ou HbSOArab, todos os quais 

expressam HbS suficiente para causar falcização intracelular, 

(WARE et al., 2017) ou ainda possuir o traço falcêmico (HbAS) 

sem desenvolverem a doença falciforme, já aqueles 

homozigóticos para esse alelo (HbSS) têm anemia falciforme. 

A anemia falciforme é a forma mais comum e mais grave 

de doença falciforme (KATO et al., 2018).   Nesse sentido, a 

fisiopatologia desse distúrbio se baseia nas alterações 

funcionais e estruturais dos eritrócitos causadas pela 

polimerização da HbS (WILLIAMS; THEIN, 2018). Essa 

polimerização depende de concentração intra eritrocitária de 

HbS, pressão parcial de oxigênio, temperatura, pH, 

concentração de 2,3-difosfoglicerato e da presença de 

diferentes moléculas de Hb. Além disso, a hemoglobina S 

possui baixa afinidade com o oxigênio, quando comparada a 

HbA, o que exacerba a polimerização de HbS e, 

consequentemente, diminui ainda mais essa afinidade. 

Conforme o polímero aumenta, os componentes eritrocitários 

ficam progressivamente mais instáveis, causando deformação 

da forma celular, aumento da hemólise (com uma diminuição da 

vida útil ≥ 75%) e interação anormal com outras células 

sanguíneas, promovendo adesão celular e veno-oclusão 

(KATO et al., 2018). 
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O quadro clínico da anemia falciforme é bastante 

variável. As manifestações agudas desta anemia ocorrem 

pontualmente em períodos de relativo bem-estar, sendo as 

crises álgicas decorrentes de infartos na medula óssea ou 

episódios veno-oclusivos com lesão de reperfusão - 

inicialmente em pés e mãos e posteriormente em tórax, abdome 

e dorso – os sintomas mais frequentes. Eventualmente, esses 

episódios podem ser agravados por infecções secundárias, 

como osteomielite e artrite séptica. A anemia aguda é uma 

característica comum das crises álgicas, mas também pode ser 

decorrente de sequestro hepático ou esplênico agudo. Outras 

manifestações agudas comuns incluem priapismo, injúria renal 

aguda e acidente vascular encefálico. Já as complicações 

crônicas da anemia falciforme incluem deterioração 

neurológica, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, 

úlceras na pele, insuficiência renal, colelitíase e 

hiperesplenismo (WILLIAMS; THEIN, 2018). 

No que concerne ao diagnóstico da anemia falciforme, a 

eletroforese capilar ou em gel, cromatografia líquida de alta 

performance e focalização isoelétrica são métodos comumente 

utilizados em países desenvolvidos, mas são pouco disponíveis 

em países com menor poder econômico e são limitados na 

distinção entre HbSS e HbSS/ β0-thalassemia. Nesse sentido, 

a maioria dos programas de triagem neonatal realiza a 

testagem para anemia falciforme durante a primeira semana de 

vida, permitindo uma maior sensibilidade na detecção 

(WILLIAMS; THEIN, 2018). 
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Dentre os tratamentos bem estabelecidos para AF, é 

importante mencionar a hidroxiureia, um quimioterápico usado 

como droga modificadora do curso clínico da AF por agir em 

múltiplos pontos da fisiopatologia da doença, sendo geralmente 

administrada uma vez ao dia na dose de 15-30 mg/kg. Outro 

recurso terapêutico conhecido é terapia transfusional crônica, a 

qual, embora diminua os riscos de AVC em crianças, possui 

sérios riscos e complicações, como sobrecarga secundária de 

ferro e aloimunização de antígenos de glóbulos vermelhos 

(WILLIAMS; THEIN, 2018). 

Ainda se tratando de hemoglobinopatias, cabe citar as 

síndromes talassêmicas caracterizadas por um desequilíbrio na 

razão α/β das cadeias globina, eritropoiese ineficaz, anemia 

hemolítica crônica, expansão hematopoiética compensatória, 

hipercoagulabilidade e aumento da absorção intestinal de ferro. 

Essas síndromes, por sua vez, são divididas de acordo com 

uma classificação molecular (α e β-talassemia) e uma clínica 

(talassemia dependente de transfusão e talassemia não-

dependente de transfusão – TDT e TNDT) (WARE et al., 2017). 

A α-talassemia é causada por um déficit na produção das 

cadeias α-globina da hemoglobina (FARASHI; HARTEVELD, 

2018) e possui duas formas principais: α+ (um dos genes ligado 

a α-globina está deletado ou com a atividade diminuída) e α° 

(quando ambos os genes do cromossomo estão afetados) 

(WARE et al., 2017). Se apenas um dos genes está mutado, o 

paciente não desenvolve sintomas clínicos e tem a chamada “α-

talassemia silenciosa”, já se ambos os genes estiverem 
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envolvidos se desenvolve uma anemia microcítica leve e se diz 

que o indivíduo possui “traço α-talassêmico”. No entanto, 

quando 3 dos 4 genes se encontram defeituosos, o excesso de 

cadeias de β-globina forma tetrâmeros de cadeia β não 

funcional, chamados HbH, em adultos (apresentando anemia 

hemolítica moderada a grave) e tetrâmeros de cadeia gama, 

chamados Hb de Bart, no período fetal. A forma mais grave de 

α-talassemia é chamada Síndrome da Hidropsia Fetal de Bart 

em que nenhum gene é expresso (é incompatível com a vida) 

(FARASHI; HARTEVELD, 2018). 

As β-talassemias são um grupo heterogêneo de anemias 

hereditárias autossômicas recessivas caracterizadas por uma 

redução (β+) ou ausência (β0) de síntese da cadeia de β-

globina da hemoglobina, se dividindo clinicamente em β-

talassemia maior, intermediária e menor (ou traço β-

talassêmico). A β-talassemia maior, também conhecida como 

anemia de Cooley e anemia Mediterrânea, ocorre em pacientes 

homozigotos ou heterozigotos compostos para os genes (β0 e 

β+), apresentando geralmente uma anemia severa durante a 

infância. A forma intermediária se apresenta em indivíduos 

homozigotos ou heterozigotos compostos (β+/ β0 ou β+/β+) 

com uma anemia mais leve, por vezes assintomáticos até a vida 

adulta. A β-talassemia menor é a forma de indivíduos 

heterozigotos que permanecem assintomáticos ou 

desenvolvem leve anemia em alguns casos (ORIGA, 2017). 

A classificação clínica se baseia na necessidade de 

terapia transfusional para tratamento ou manejo de algumas 

manifestações secundárias dessas doenças. Segundo essa 

classificação, pacientes com β-talassemia intermediária, 
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doença da hemoglobina H e formas leves a moderadas de β-

talassemia entram na categoria talassemias não-dependentes 

de transfusão (TNDT), enquanto aqueles com β-talassemia 

maior e formas graves de β-talassemia seriam talassemias 

dependentes de transfusão (TDT) (WARE et al., 2017). 

O diagnóstico das talassemias requer uma avaliação 

compreensiva desde a história clínica, exame físico e exames 

laboratoriais incluindo esfregaço do sangue periférico, 

hemograma completo, eletroforese da hemoglobina e estudos 

moleculares (VIPRAKASIT; EKWATTANAKIT, 2018). 

O tratamento se baseia na terapia transfusional, para 

fornecer eritrócitos normais e suprimir a eritropoiese ineficaz; no 

uso de quelantes de ferro (como deferoxamina SC ou EV, 

deferiprona VO e deferasirox VO), seja como prevenção de 

eventuais complicações das transfusões, seja para pacientes 

com TNDT com aumento da absorção intestinal de ferro; 

esplenectomia, indicado mais comumente para pacientes com 

esplenomegalia/hiperesplenismo sintomático. O único 

tratamento definitivo para talassemias é o transplante de 

células-tronco hematopoiéticas (WARE et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

        A anemia é um problema clínico significativo de saúde 

pública, que acarreta numa baixa qualidade de vida e sobrevida 

quando não devidamente tratada. Com este trabalho, 

reforçamos que o diagnóstico diferencial preciso da etiologia da 

anemia impacta de forma direta o sucesso do terapia, e o 
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manejo é um ponto crucial nesse processo, havendo muitas 

limitações a serem superadas, principalmente no acesso dos 

pacientes à exames e medicamentos considerados de alto 

custo, e necessidade de estudos investigativos das bases 

moleculares da anemia nas diversas etiologias. 
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RESUMO: Os Staphylococcus coagulase negativa (SCoN) 
compreendem os principais agentes causadores das Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde, especialmente em 
neonatos. Esse microrganismo é muito adaptável, o que 
contribui para sua resistência a alguns antibióticos, somado a 
isso, o uso indiscriminado de fármacos antibacterianos tem 
contribuído para uma maior seleção de microrganismos 
resistentes. Este trabalho tem como intuito avaliar o atual perfil 
de resistência das cepas de SCoN isolados em UTIs do Brasil. 
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica 
constituída por publicações sobre resistência bacteriana, foi 
utilizado indexadores de artigos Scielo, PubMed e 
Sciencedirect. Constatou-se que Staphylococcus epidermidis é 
a espécie de SCoN mais prevalente nas UTIs neonatais, sendo 
isolado em 24,07% dos casos. Os dados atuais mostram que é 
crescente o quantitativo de cepas de SCoN resistentes aos 
antimicrobianos. A resistência dos SCoN aos macrolídeos, 

mailto:mpaulapoli96@hotmail.com
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beta-lactâmicos e a outros antimicrobianos é crescente. Em UTI 
pediátrica e de adulto 72% das cepas de SCoN eram 
resistentes à oxacilina e nas UTIs de neonatais o quantitativo é 
ainda maior (78%) das cepas. Assim, verifica-se a importância 
dos dados atuais, auxiliando na escolha da antibioticoterapia 
mais adequada para o tratamento de infecções causadas por 
SCoN, sobretudo em UTI, evitando o uso indiscriminado ou o 
tratamento empírico equivocado, aumentando a possibilidade 
das taxas de cura e redução do risco de resistência bacteriana.  
Palavras-chave: Staphylococcus coagulase negativa. 
Resistência bacteriana. UTI. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As bactérias são microrganismos unicelulares e 

procarióticos muito diversificados, alguns podem sobreviver a 

altas pressões e temperaturas e são amplamente difundidos 

pelo planeta, sendo cruciais para o estabelecimento dos 

ecossistemas. O corpo humano é colonizado por uma 

quantidade enorme destes microrganismos, no entanto a 

maioria destes são benéficos para o organismo, auxiliando em 

algum nível, como por exemplo a flora intestinal. Apenas um 

pequeno número destas bactérias pode levar ao 

desenvolvimento de alguma enfermidade (SERAFIM et al., 

2019). 

Os Staphylococcus são os principais patógenos de 

infecções tanto a nível de comunidade, quanto hospitalar. São 

bactérias bastante mutáveis que contam com vários fatores de 

virulência, o que auxilia no seu processo infeccioso e os tornam 

patógenos tão eficientes. Estes agentes são causadores de 

diferentes tipos de enfermidades, como osteomielite, foliculite, 
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endocardite, artrite séptica, pneumonia, meningite, celulite, 

infecções de pele, infecções de tecido profundo, genitais e do 

trato urinário (FRANCO, 2017). 

Os Staphylococcus sp. são encontrados normalmente na 

pele e mucosa do ser humano (especialmente o S. aureus), 

sendo esse um dos microrganismos mais resistentes aos 

antimicrobianos. Este patógeno é um dos principais 

colonizadores do ser humano. Os Staphylococcus coagulase 

negativos (SCoN) são patógenos normalmente menos 

virulentos, no entanto eles agem como reservatórios de genes 

de resistência, que são os SCoN resistentes à meticilina (MR-

SCoN). Onde, o aumento dessas cepas resistentes, por 

processo de transferência de genes de resistência, podem levar 

ao aparecimento de cepas de Staphylococcus aureus resistente 

à meticilina (MRSA). É importante ressaltar que alguns 

indivíduos embora colonizados, são assintomáticos, o que 

complica a identificação desses patógenos e aumenta o risco 

de contaminação. Assim, é de extrema importância a detecção 

desses microrganismos, principalmente no ambiente hospitalar. 

Pois, isso pode diminuir o risco de colonização e transmissão 

cruzada entre os pacientes e os profissionais da saúde 

(ALMEIDA et al, 2014). 

Os SCoN compreendem as espécies de Staphylococcus 

que não produzem a enzima coagulase responsável pela 

conversão do fibrinogênio em fibrina, levando a formação de um 

coágulo. Essa bactéria é caracterizada por colonizar pele e 

mucosas, atua como um comensal e pode ocasionar infecções. 

No entanto não possui mecanismos de virulência tão eficazes 

quanto o de outras espécies, como o Staphylococcus aureus 

(RODRIGUES, 2019).   
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Nas infecções por SCoN o principal mecanismo 

complicador e de virulência desses microrganismos é a 

constituição de um biofilme. Este biofilme é gerado a partir da 

junção de várias dessas bactérias que ficam na superfície de 

dispositivos invasivos em que se tem a formação de 

substâncias poliméricas que cursam com a modificação do 

metabolismo desses seres, promovendo uma melhoria na 

reprodução e perpetuação destes, além de dificultar a ação do 

antibiótico (RODRIGUES, 2019). 

Os SCoN são indicados como os principais agentes 

causadores das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

(IRAS), especialmente em neonatos. Desta forma, esses 

microrganismos vêm ganhando importância, sendo vistos como 

patógenos potenciais, especialmente quando se fala em 

infecções nosocomiais, causando bacteremias e infecções 

sanguíneas relacionadas ao cateter (SALVADOR; et al, 2020). 

Nesse contexto de infecções nosocomiais, tem-se as 

infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) que estão 

entre as mais associadas à assistência à saúde, a uma maior 

taxa de mortalidade e tempo de internação, podendo levar a 

graves consequências sistêmicas, como bacteremia e sepse. 

As bactérias podem entrar na corrente sanguínea de várias 

formas, seja devido a colonização da pele na área de inserção 

de um dispositivo intravascular, conexões, soluções ou até 

mesmo transdutores contaminados. De forma geral, os 

principais agentes etiológicos envolvidos nessas infecções são 

Staphylococcus coagulase negativo, Staphylococcus aureus e 

Candida spp. (MARTINS, 2018).  

As infecções hospitalares quando ocorrem a nível de 

Unidade de terapia intensiva (UTI) são muito mais graves, 
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complicadas e recorrentes, tendo em vista que nessas alas de 

terapia intensiva o paciente está mais exposto, seja pela 

quantidade de procedimentos invasivos que este necessita 

passar ou pelo seu próprio estado de saúde já mais debilitado. 

Pacientes da UTI tem cerca de 5 a 10 vezes mais chances de 

ter um quadro de infecção relacionada a assistência à saúde e 

representam em média 20% do número total de infecções do 

hospital (CANDIDO; BERNARDI, 2016).  

Estudos demonstram que recém-nascidos internados na 

UTI neonatal tem maior risco de desenvolverem infecções 

nosocomiais, isto se dá por 2 motivos, o seu sistema imune 

ainda deficitário e a exposição a diversos exames invasivos. Foi 

observado que as taxas de infecções nosocomiais nas UTI’s 

neonatais podem variar de 8,4% até a 74,3% (CURA et al, 

2016). 

As infecções neonatais podem ser classificadas segundo 

o seu tempo de ocorrência como infecções precoces ou tardias. 

As infecções neonatais precoces ocorrem quando o recém-

nascido apresenta manifestação clínica em até 48 horas de 

vida, já as tardias ocorrem quando essas manifestações 

ocorrem acima de 48 horas (ANVISA, 2017).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

anualmente ocorrem mais de 1 milhão de mortes neonatais por 

infecções severas, sendo a maioria devido pneumonia ou 

sepse. A taxa de incidência da sepse neonatal pode variar 

bastante de um país para outro. Em média a taxa de incidência 

da sepse neonatal em países desenvolvidos é de 1 a 5 casos 

por mil nascimentos, em contrapartida essa mesma taxa pode 

chegar de 49 a 170 casos por mil nascimentos em países em 

desenvolvimento. Houve um crescimento de mais de 300% na 
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incidência de infecções por estafilococos resistentes em UTIs 

neonatais dos Estados Unidos durante os anos de 1995 a 2004 

(FRANCO, 2017). 

Os antimicrobianos, classe composta por: antivirais, 

antifúngicos, antiparasitários e antibióticos, são drogas que 

além de atuar nas enfermidades infecciosas, também são 

amplamente utilizadas para outros procedimentos médicos, 

como profilaxia cirúrgica. No entanto, a utilização desenfreada 

dessas medicações ou até mesmo o tratamento empírico 

inapropriado feito com estas tem causado uma pressão seletiva 

nos microrganismos, tanto a nível de comunidade, quanto 

hospitalar, levando-os a desenvolverem uma maior resistência 

aos fármacos existentes. Com isso, o número de infecções por 

microrganismos multirresistentes vem crescendo 

consideravelmente, aumentando a dificuldade e custos do 

tratamento (ALMEIDA et al, 2014).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que a 

resistência bacteriana corresponde a um grave problema de 

saúde pública, o crescente número de microrganismos 

multirresistentes é um assunto que vem chamando cada vez 

mais atenção e gerando preocupação em todo o mundo, devido 

às suas consequências, principalmente em pacientes que já 

estão hospitalizados, tendo em vista o seu estado de saúde 

mais frágil e a própria exposição ao ambiente hospitalar 

propiciam o desenvolvimento da infecção (OMS, 2017). 

O European Center for Diseases Prevention and Control 

(ECDC) afirma que um microrganismo multirresistente (MDRO) 

é todo agente que possui resistência a, no mínimo, um tipo de 

droga em três ou mais grupos de antimicrobianos, sendo 

incluso os carbapenêmicos. Os principais MDRO estão 
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representados pelos Enterococos resistentes à Vancomicina 

(VRE), Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) 

e as bactérias Gram-negativas resistentes à carbapenêmicos 

(BERBERIAN et al, 2019).  

Os Staphylococcus de modo geral apresentam uma 

grande resistência a alguns antibióticos, principalmente 

penicilina G. Esses microrganismos são muito adaptáveis e, por 

isso, conseguem se adaptar aos antibióticos desenvolvendo 

resistência a essas medicações, aumentando a complexidade 

da infecção e consequentemente do tratamento. Os 

mecanismos de resistência do SCoN só foram analisados 

quando pacientes colonizados por esta bactéria apresentaram 

resistência a oxacilina e metilcilina e um quadro clínico mais 

grave que o habitual. Desta forma, os mecanismos de 

resistência foram estudados afim de tentar buscar formas de 

tratamento mais eficazes para estas (FRANCO, 2017). 

Um exemplo clássico do aumento da resistência 

bacteriana atualmente se refere ao caso de cepas de 

microrganismos Gram positivos resistentes à vancomicina. Esta 

droga representa o tratamento de escolha para as infecções 

ocasionadas por esses agentes, porém o seu continuo uso, por 

vezes de forma irregular, foi promovendo um processo de 

resistência entre os microrganismos, surgindo então as cepas 

de Enterococos e Estafilococos resistentes à vancomicina. 

Desta forma, é necessário estimular o uso racional desse 

medicamento e ao se ter um quadro de infecção por SCoN, o 

ideal seria realizar antibiograma para que se possa saber qual 

a droga de escolha para o caso (CANDIDO; BERNARDI, 2016).   

Observou-se que os mecanismos de resistência do 

SCoN são muito semelhantes aos do Staphylococcus aureus, 
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entretanto, sua expressão gênica do gene mecA, responsável 

pela resistência, é mais baixa do que a encontrada nos S. 

aureus. A resistência a oxacilina pode ser analisada por meio 

de técnicas como DNase, disco de difusão, E-Test para análise 

fenotípica e o PCR que consiste em uma avaliação e detecção 

do gene mecA, sendo este último padrão ouro. No que diz 

respeito aos mecanismos de resistência dos SCoN e MRSA, os 

mais importantes são: a produção do gene mecA, como já 

citado anteriormente, a expressão de β-lactamase, alterações 

de PBP’s (Penicillin Binding Protein) e transferência de 

plasmídeos, slimes e transposons. A carga genética 

responsável pela resistência das bactérias aos antibióticos é 

repassada para as próximas linhagens bacterianas por meio da 

conjugação bacteriana (FRANCO, 2017). 

Vários estudos veem analisando a resistência dos SCoN 

aos antibióticos e alguns destes relatam que essa classe de 

bactérias já apresenta resistência à metilcilina há um bom 

tempo e que agora estão ficando resistentes a outros 

medicamentos muito prescritos, como a linezolida (MARTINEZ-

MELÉNDEZ et al, 2016). 

Atualmente, uma importante forma de resistência dessas 

bactérias se dá por alterações na estrutura das proteínas 

denominadas de PBPs. Essas proteínas desempenham um 

papel fundamental na última etapa de síntese da parede celular 

bacteriana. As PBPs representam o alvo de ação dos 

antimicrobianos denominados de beta-lactâmicos, os quais 

inibem essas proteínas, comprometendo a síntese de parede 

celular e promovendo efeito bactericida. E alterações que 

promovem redução da afinidade dos beta-lactâmicos à essas 

proteínas ou expressão de PBPs diferentes, pode desencadear 
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resistência bacteriana. De modo geral, os Staphylococcus 

possuem 3 PBP’s em sua composição, no entanto, foi 

observado que as cepas resistentes à oxaciclina e metilcilina 

possuem uma PBP a mais, denominada de PBP 2’ ou PBP 2a. 

Fazendo com que essas cepas resistentes possam crescer e se 

multiplicar, mesmo em face a alguns medicamentos (FRANCO, 

2017). 

O aumento das infecções ocasionadas por 

Staphylococcus coagulase negativa tem levado a um maior 

interesse no estudo dos processos infecciosos por essa classe 

bacteriana, bem como sua resposta aos antimicrobianos. Nos 

SCoN, têm-se uma alta transmissibilidade dos genes de 

resistência, somado a isso, o uso indiscriminado de drogas 

antibacterianas tem contribuído para uma maior seleção de 

microrganismos resistentes (CANDIDO; BERNARDI, 2016). 

Dessa forma, é de grande importância compreender o 

impacto das infecções relacionadas à assistência à saúde, 

principalmente em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), 

bem como a importância da classe dos antimicrobianos e a 

ausência de novos medicamentos. Este estudo tem como 

intuito avaliar a resistência das cepas de Staphylococcus 

coagulase negativa encontradas nas UTIs neonatais e 

pediátricas.  

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica 

descritiva e retrospectiva. Foram utilizados dados secundários 

para a confecção deste trabalho, coletados a partir de 

periódicos sobre a temática acessados inicialmente nas bases 
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de dados da SCIELO, MEDLINE, LILACS e PuBMeD que foram 

publicados no período entre 2015 e 2020. Para a seleção dos 

artigos foram utilizadas os seguintes descritores: 

Staphylococcus coagulase negativo, resistência bacteriana e 

UTI. Os critérios de inclusão escolhidos para a seleção das 

publicações foram: artigos na categoria original e revisão de 

literatura, incluindo revisões sistemáticas publicados em 

português ou inglês. Foram excluídas da pesquisa as 

publicações que não eram relacionadas com o objetivo tema 

desta revisão bibliográfica, os trabalhos publicados nos 

formatos de relato de caso, resenha e resumo de congresso, 

bem como em idiomas além do português e inglês. A partir da 

leitura das publicações, foram excluídas as que não possuíam 

informações relevantes que complementassem o levantamento 

bibliográfico ou que apresentassem informações repetidas. A 

leitura de todos os materiais foi realizada aos pares, seguida de 

discussão entre os autores, selecionando os estudos 

pertinentes para o desenvolvimento da pesquisa. De acordo 

com a resolução nº 466/2012, a realização desse trabalho não 

necessita de submissão e aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudos anteriores vêm avaliando o processo de 

infecções causadas por Staphylococcus coagulase negativa. 

No estudo realizado por Salvador (2020) em um hospital, 

buscou-se avaliar o perfil de sensibilidade antimicrobiano. Esse 

estudo foi feito no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) 

analisando 985 hemoculturas de janeiro a dezembro de 2016, 
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onde destas 378 (38,47%) apresentaram-se positivas para 

SCoN, tendo sido a espécie Staphylococcus epidermidis a mais 

prevalente, isolada em 49,74% dos casos, seguida por 

Staphylococcus hominis presente em 19,84% e Staphylococcus 

haemolyticus em 17,46%. A Unidade de Terapia Intensiva 

neonatal foi a mais acometida, apresentando uma prevalência 

de 24,07% (91 casos). Enquanto isso, a Unidade de Terapia 

Intensiva adulta e a pediátrica foram a terceira e quinta mais 

acometida, com um total de 10,05% (38) e 5,3% (20), 

respectivamente. Quanto a sensibilidade das cepas, o estudo 

constatou que a maioria dos microrganismos eram 

multirresistentes e quase sua totalidade possuía resistência à 

penicilina G benzatina (96,45%) e à oxacilina (80,81%) e 

71,35% possuía resistência a eritromicina. Além disso, o 

trabalho ainda apontou que 100% das cepas foram sensíveis à 

vancomicina, linezolida e tigeciclina (SALVADOR et al, 2020). 

 

Unidade de Terapia Intensiva neonatal 

 

Uma análise com o objetivo de compreender a 

epidemiologia dos Staphylococcus spp. da Unidade de Terapia 

Intensiva neonatal, bem como determinar suas características 

e expressões gênicas, além do perfil de resistência 

antimicrobiano. Foram 69 amostras coletadas de um Hospital 

público de Dourados/MS no período de agosto de 2016 a 

agosto de 2017 e foram analisadas a partir de sistemas 

automatizados Vitek® (BioMérieux) e Phoenix.  Foi feito o 

cultivo e a extração de DNA das amostras, técnica da PCR para 

a amplificação do gene mecA e uma eletroforese. O 

Staphylococcus epidermidis foi o mais prevalente com 58% e o 
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Staphylococcus haemolyticus com 27,53% foi o segundo e 

apenas uma amostra apresentou Staphylococcus aureus. O 

estudo demonstrou que os microrganismos eram 

multirresistentes apresentando resistência de 3 até 7 classes de 

antibióticos, sendo a 39,13% resistentes a 4 classes. Onde, 

100% das bactérias apresentavam resistência à penicilina, 

71,00% aos aminoglicosídeos e 69,56% resistentes tanto aos 

macrolídeos quanto a sulfonamidas, 39,13% às lincosamidas, 

23,18% às ansamicinas e em menor prevalência 11,59% às 

tetraciclinas e 1,45% às esteptograminas (FRANCO, 2017). 

Um estudo de coorte realizado no período de 2014 a 

2016 avaliou a incidência e a mortalidade das Infecções 

Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS) em recém-nascidos 

(após 72 horas de vida) em função dos agentes etiológicos, 

analisando também a resistência antimicrobiana destes. Esse 

trabalho foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Botucatu – UNESP e teve uma amostra de 71 

récem-nascidos e 72 hemoculturas positivas. Foi observado 

que 10,2% dos récem-nascidos estudados apresentaram IPCS, 

dessas 57,0% eram infecções por Gram-positivos, 40,0% por 

Gram-negativos. A terapia empírica da UTI (oxacilina e 

aminoglicosídeo), foi iniciada em mais de 75,0% dos casos de 

IPCS. Os SCoN foram as bactérias Gram-positivas mais 

isoladas, no entanto os Staphylococcus aureus foram as 

bactérias que mais evoluíram com um quadro grave (choque 

em 53,0%). Com relação a resistência antimicrobiana, os SCoN 

foram resistentes em 88,0% dos casos à oxacilina, enquanto os 

casos de S. aureus todos foram sensíveis a esse medicamento 

(RODRIGUES, 2019).   
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Um estudo avaliando pacientes com infecção de corrente 

sanguínea (ICS) na Unidade de Terapia Intensiva neonatal da 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) no Ceará, teve 

como objetivo determinar a prevalência de microrganismos e o 

perfil de sensibilidade antimicrobiana das ICS. Foram isolados 

93 microrganismos durante o período de junho de 2015 a junho 

de 2017, sendo 88 bactérias. Observou-se que 73,1% dos 

casos de infecções foram causadas por bactérias Gram 

positivas, sendo o Staphylococcus coagulase negativo o 

principal patógeno causador. Quanto a sensibilidade aos 

antimicrobianos os SCoN foram 100% sensíveis à linesolida, 

tigeciclina e vancomicina e apresentou uma resistência de 

98,0% à benzilpenicilina e de 95,0% à eritromicina e oxaciclina 

(SOUSA et al., 2019). 

Um outro estudo desenvolvido em uma unidade de 

terapia intensiva neonatal de um hospital em Santa Catarina 

tinha como objetivo identificar a incidência de Infecções 

Primárias da Corrente Sanguínea (IPCS) no recém-nascido. É 

um estudo do tipo descritivo retrospectivo, que avaliou as IPCS 

neonatais na UTI durante o ano de 2014 a 2015. Durante esse 

período 30 casos foram registrados 88,5% tiveram a 

confirmação laboratorial e dentre as bactérias analisadas em 

2014 apenas 4 eram multirresistentes, no ano de 2015 não foi 

encontrada nenhuma bactéria multirresistente. As bactérias 

mais prevalentes foram Staphylococcus aureus (41,6%) e 

Staphylococcus coagulase negativa (37,5%), no ano de 2014 

foram isoladas ambas as bactérias, com prevalência de 33,3%. 

Em contrapartida, em 2015 houve uma discreta predominância 

de hemoculturas com Staphylococcus aureus 46,6% e 40% de 
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presença de Staphylococcus coagulase negativa (MACHADO; 

ANTUNES; SOUSA, 2017). 

Postaue (2018) produziu um estudo com o intuito de 

caracterizar as cepas de Staphylococcus coagulase negativa 

com resistência a oxacilina em uma unidade de terapia 

neonatal de um hospital em Dourados-MS. Foram coletadas 

33 amostras que foram isoladas por um período de 1 ano, 

agosto de 2016 a agosto de 2017. Onde, 75,7% são de 

hemocultura, 21,2% da ponta do cateter e 3,0% de 

urocultura.   63,3% eram Staphylococcus epidermidis, 18,1% 

Staphylococcus haemolyticus, 9% Staphylococcus 

saprophyticus. Foi observado a presença do gene mecA em 

33 das amostras, esse gene é responsável pela resistência 

aos beta lactâmicos e 9,0% dos casos apresentaram o gene 

femA que acentua a resistência. 

É possível observar uma tendência entre os estudos, 

verificando-se um padrão de acometimento que está de acordo 

com o que é descrito nas demais literaturas. Observou-se que 

na maior parte dos casos as IPCS ocorrem a nível de UTI e que 

o acometimento do SCoN é muito maior nas unidades de 

terapia intensiva neonatais e o SCoN mais comumente 

encontrado é o S. epidermidis. Além disso, essa bactéria 

mostra-se resistente à oxacilina, a benzilpenicilina e em menor 

grau a eritromicina. 

O acompanhamento evolutivo da incidência e do perfil de 

resistência desse microrganismo vem sendo acompanhado 

pela ANVISA, a qual publica periodicamente dados 

relacionados ao cenário atual de resistência dessa e de outras 
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bactérias em UTIs (neonatal, pediátrica e adulta) de todo o 

Brasil. 

 

Figura 1. Porcentagens dos fenótipos de resistência entre os 
cocos Gram-positivos mais frequentemente notificados como 
agentes etiológicos de IPCSL em paciente hospitalizados em 
UTI neonatal.  

 
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, 2017 

 

A figura 1 demonstra os dados retirados da Anvisa (2017) 

no qual expõe as bactérias cocos Gram-positivas resistentes 

que mais causam Infecções primárias de corrente sanguínea 

em pacientes da UTI neonatal no Brasil. Como é possível 

observar, o Staphylococcus coagulase negativa resistente à 

oxacilina é o principal microrganismo dessas infecções em 

pacientes hospitalizados nessas unidades de terapia intensiva 

com uma apresentação de 78%, já o Staphylococcus aureus 

resistente à oxacilina aparece em segundo lugar com 36% e, 
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por último, com 4% estão os Enterococcus spp. resistentes à 

vancomicina. 

 

Resistência bacteriana em UTI pediátrica 

 

Um estudo realizado em unidades de terapia intensiva 

pediátricas em Goiás, objetivou analisar a epidemiologia das 

IRAS e seu perfil de resistência antimicrobiano. O estudo foi 

feito em 10 UTIs pediátricas e observou-se que as IRAS 

notificadas foram: Pneumonia associada a ventilação 

(densidade de incidência de 11% por ano), Infecção Primária de 

Corrente Sanguínea laboratorial (IPCSL) (densidade de 

incidência 5,7% por ano), Infecção do trato urinário (densidade 

de incidência 4,1% por ano). Os principais patógenos foram 

Staphylococcus coagulase negativo com 32% dos casos, 

Klebsiella pneumoniae com 14,0%, Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa com 12,0%, Candida spp e 

Enterobacter spp com 8,0% e Serratia e Escherichia coli com 

os menores índices apenas 4,0%. Quanto a resistência 

microbiana, os SCoN apresentaram 100% de resistência à 

oxacilina, enquanto o S. aureus apresentou 50% (LOPES et al, 

2018). Onde esses dados são semelhantes aqueles obtidos 

com outros estudos semelhantes.  

Analisando os dados fornecidos a partir da figura 3  pode-

se inferir que o estudo está de acordo com o que é apresentado 

a nível nacional. 
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Figura 2. Porcentagens dos fenótipos de resistência entre os 
cocos Gram-positivos mais frequentemente notificados como 
agentes etiológicos de IPCSL em paciente hospitalizados em 
UTI pediátrica.  
 

 
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, 2017 

 

Da mesma forma que a figura 1, a figura 2 teve seus 

dados coletados a partir da Anvisa (2017) e também demonstra 

o percentual de bactérias Cocos Gram-positivas resistentes 

mais comuns da unidade de terapia intensiva, só que agora 

pediátrica.  O resultado obtido é semelhante ao que foi 

observado na figura 1, tendo como principal agente etiológico 

das IPCS o Staphylococcus resistente à oxacilina (72%), 

seguido por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (41%) 

e Enterococcus spp. resistente à vancomicina. 
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CONCLUSÕES 

 

Os Staphylococcus coagulase negativos (CoNS) 

representam um importante grupo de bactérias isoladas nas 

unidades de terapia intensiva (UTI), sendo amplamente 

encontradas nesse ambiente. Atualmente, verifica-se um 

aumento significante no quantitativo desses microrganismos 

resistentes a vários fármacos, sobretudo em UTI. Essas 

bactérias vem se tornando um motivo de preocupação para a 

saúde pública no mundo inteiro, tendo em vista a 

susceptibilidade dos pacientes internados em UTI de 

contraírem uma infecção relacionada à assistência à saúde. 

Portanto, o conhecimento atual sobre o perfil de resistência 

bacteriana é fundamental para escolha da antibioticoterapia 

mais adequada para tratar as infecções desencadeadas por 

esse patógeno. 
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RESUMO: Este estudo objetivou analisar a relação 
fisiopatológica do COVID-19 frente a pacientes portadores de 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), de modo a compreender 
os agravos e dificuldades apresentadas pela associação 
dessas patologias. Nesse viés, a presente pesquisa 
caracteriza-se por uma revisão sistemática da literatura, 
montada a partir da analise de 25 artigos selecionados na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), obtidos por meio da 
aplicação dos seguintes filtros: texto completo, estudo 
observacional (tipo de estudo), inglês e português (idioma), 
artigo (tipo de documento), 2020 (ano de publicação), sendo 
ainda excluídos alguns artigos que fugiram da temática e/ou 
demonstraram ineficiência da abordagem do tema. Após uma 
leitura  íntegra dos trabalhos selecionados, foi evidenciado que 
os artigos buscaram comprender a relação do uso de anti-
hipertensivos com o agravamento do quadro clínico 
apresentado pelo paciente, sendo visto que a maioria das obras 
afirmaram não ter relação, recomendando a não interrupção do 
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uso de anti-hipertensivos nesses indivíduos acometidos por 
COVID-19. No entanto, tal fato não descarta as evidencias dos 
demais estudos que afirmar essa relação. Portanto, é 
necessário que o paciente seja analisado de forma integral, 
individualizando todo o processo do cuidado, tendo como 
objetivo a redução de possíveis agravos. 
 
Palavras-chave: Coronavírus. Hipertensão Arterial. Enzima 

Conversora de Angiotensina. 

 

INTRODUÇÃO 

 Com o surgimento do novo coronavírus em dezembro de 

2019, na china, e posterior disseminação do vírus por diversos 

países, mudou a rotina de diversões cidadãos em todo o 

mundo. Tal fato, repercutiu, infelizmente, tanto em agravos 

relacionados a saúde, quanto a economia. Nesse contexto, 

também conhecido como Sars-cov-2, é composto por um 

genoma de RNA e pertencente à família coronaviridae. Além 

disso, o mesmo também possui a capacidade de gerar 

alterações na homeostase dos indivíduos, de maneira que para 

alguns possa ser fatal (BENVENUTO et al., 2020). 

Nessa perspectiva, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), até o dia 30 de outubro de 2020, 

aproximadamente 44.888.869 pessoas testaram positivo para 

COVID-19 e 1.178.475 foram a óbito. Tais números, foram mais 

evidentes na região das américas, onde mais de 20 milhões 

casos foram confirmados e mais de 600 mil mortes ocorreram. 

Desse modo, pode-se inferir que estes dados são preocupantes 

e denotam a necessidade de medidas de prevenção diante do 

novo coronavírus. 
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Por se tratar de um vírus, o mesmo apresenta uma fita 

simples de RNA viral, tendo em sua superfície algumas 

proteínas que possuem a capacidade de reconhecer outras 

proteínas presentes nas células do hospedeiro. Entre essas, 

temos a proteína S, também conhecida como proteína Spike, 

que contem a capacidade de reconhecer a Enzima Conversora 

de Angiotensina do tipo 2 (ACE-2), a qual age como um 

receptor para o vírus, estando ela presente nas células do trato 

respiratório e em diferentes tecidos, facilitando a entrada e 

consequente multiplicação do vírus (ZHANG  et al, 2020; LI, 

2020). 

Nesse sentido, o vírus tem a capacidade de adentrar ao 

organismo por meio do trato respiratório superior, onde por 

alguns dias o indivíduo pode apresentar coriza, febre e dor de 

garganta, tendo um quadro típico de uma virose. Diante disso, 

com a utilização de mecanismos imunológicos, através da 

imunidade inata e adaptativa, o corpo tentará combater a 

infecção, a qual, quando não controlada, poderá atingir o trato 

respiratório inferior, podendo gerar pneumonia, fibrose 

pulmonar, um quadro de insuficiência respiratória aguda (IRA) 

e até septicemia, podendo deixar o indivíduo vulnerável a outros 

patógenos, como fungos e bactérias (ex.: pseudômonas 

auriginosa), podendo levar a morte (WATANABE, 2020).  

Para que o sistema imunológico atue, partículas virais 

precisam entrar em contato com as células apresentadoras de 

antígenos (APCs), as quais apresentarão o material aos 

linfócitos T auxiliares (LTH). Normalmente, essas células 

produzem anticorpos específicos para cada corpo estranho, 

que por vez já foram reconhecidos pelo corpo humano, estando 

esses anticorpos presentes no organismo. No entanto, como se 
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trata de um novo vírus, não haverá uma resposta imunológica 

pronta para sua degradação. Logo, o LTH solicitará a ação do 

linfócito T citotóxico (LT) e das células NK, juntamente com os 

macrófagos, para atuarem contra o vírus (LI, 2020).  
Nesse contexto, também, as células APCs podem 

apresentar o antígeno viral de maneira direta aos LTCs, via 

MHCL. Nesse sentindo, a apresentação dos antígenos 

estimulará a imunidade celular e humoral, por meio dos 

linfócitos T e B, sendo o B responsável pela secreção de 

anticorpos específicos para o vírus. Nisso, caso o agente não 

seja combatido, outras consequências virão, como já foi 

anteriormente citadas.  

Tendo em vista que o Sars-cov-2 tem seu mecanismo de 

ação iniciado pela ACE-2, em relação aos pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) que se utilizam de 

medicamentos para combatê-la, sejam eles inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueadores de 

receptores de angiotensina (BRA), estão relacionados com 

maior mortalidade, tendo em vista que, segundos alguns 

estudos, a utilização desses medicamentos vem sendo 

relacionado a uma maior suscetibilidade de contágio e 

propagação viral, refletindo de maneira danosa ao paciente 

(GAO et al., 2020). 

Com tudo, o presente estudo, caracterizado por uma 

revisão integrativa da literatura, tem como objetivo abordar a 

relação fisiopatológica do COVID-19 frente a pacientes 

portadores de HAS, de modo a compreender os agravos e 

dificuldades apresentadas pelo mesmo durante o percurso da 

patologia supracitada. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma Revisão Integrativa 

de Literatura, cujo objetivo é agregar os fundamentos dispostos 

em produções científicas referentes ao assunto abordado, de 

modo a facilitar o seu acesso e entendimento. Dessa maneira, 

o trabalho foi desenvolvido com o intuito de conhecer as 

interfaces entre o COVID-19 e a hipertensão arterial sistêmica, 

e compreender como essa relação ocorre fisiopatologicamente.  

Primeiramente, foi elaborada uma pergunta norteadora: 

“Qual é a relação que existe entre o COVID-19 e a hipertensão 

arterial levando em consideração as alterações que essa 

comorbidade produz no organismo a nível de enzima 

conversora de angiotensina?”, para orientar o rumo do estudo. 

Em seguida, foram pesquisados os DeCS (Descritores 

em Ciência de Saúde) que delimitassem a pesquisa, sendo 

eles: coronavirus, hipertensão arterial e enzima conversora de 

angiotensina. Tendo encontrado esses descritores, foi utilizada 

a ferramenta Busca Avançada no banco de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), que associou os 3 descritores com o 

operador boleano AND e possibilitou o encontro de 159 

trabalhos. 

Dessa forma, foram aplicados filtros que incluíssem o 

necessário para a realização da pesquisa, sendo assim, foram 

selecionados: texto completo, estudo observacional (tipo de 

estudo), inglês e português (idioma), artigo (tipo de documento), 

2020 (ano de publicação), obtendo-se 25 estudos. Após ler 

cada um desses artigos, três deles foram excluídos por 

apresentarem fuga ao tema ou ineficiência na abordagem do 

mesmo, em específico foram os entitulados como: “Clinical 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32409498
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Characteristics and Outcomes of Patients With Diabetes and 

COVID-19 in Association With Glucose-Lowering Medication.”; 

“In-Hospital Use of Statins Is Associated with a Reduced Risk of 

Mortality among Individuals with COVID-19.”; “Controversial 

Relationship Between Renin-Angiotensin System Inhibitors and 

Severity of COVID-19: Announcing a Large Multicentre Case-

Control Study in Italy.” e “Characteristics of the initial patients 

hospitalized for COVID-19: a single-center report.”, fato que 

resultou em um total de 21 artigos para a realização da 

pesquisa. 

Sendo assim, os estudos escolhidos foram analisados 

cuidadosamente, permitindo organizá-los de maneira 

sistemática em relação ao autor do trabalho, o ano de 

publicação, a revista onde foi publicado, os objetivos e o que a 

obra contempla sobre o tema delimitado. Em suma, a partir das 

informações coletadas nos artigos, foi possível elaborar 

quadros esquemáticos para reunir a contribuição do 

conhecimento adquirido em cada um deles. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A infecção pelo SARS-CoV-2 principiou-se no ano de 

2019 e tão repentina e acelerada quanto o seu surgimento foi a 

sua disseminação, tornando-se uma pandemia que atingiu uma 

escala mundial, afetando entre as diversas esferas sociais a 

economia, política e evidentemente o âmbito da saúde. Muitas 

descobertas sobre a ação viral ainda estão em discussão e 

investigação, no entanto algo bem observado desde o início da 

pandemia é seu caráter agressivo em indivíduos cujo 

precedente patológico é confirmado, ou seja, naqueles 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32409498
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32409498
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indivíduos que possuem comorbidades, sendo uma das 

principais doenças crônicas destacadas nesse contexto a 

hipertensão arterial (MAJEED; AJMERA; GOYAL, 2020; MENG 

et al., 2020, PINTO et al., 2020). 

 Com isso, o presente estudo, visando evidenciar a 

conexão fisiopatológica entre o atual coronavírus e a 

hipertensão, com foco na interferência sobre a enzima 

conversora de angiotensina 2  (ECA2), buscou através da 

reunião de um acervo de obras científicas selecionadas efetivar 

os objetivos requeridos. Dessa forma, a apresentação dos 

documentos escolhidos foi executada através da elaboração do 

Quadro 1, que enumera os artigos expressando seus títulos, 

revistas nas quais foram publicados e os objetivos de cada uma 

das obras. 

 

Quadro 1. Correlação do título do artigo, da revista e dos 

objetivos das obras selecionadas em um panorâma prático e 

geral. 
ARTIGO REVISTA/BASE 

DE DADOS 
OBJETIVOS 

1. A Retrospective Study 
from 2 Centers in China on 
the Effects of Continued Use 
of Angiotensin-Converting 
Enzyme Inhibitors and 
Angiotensin II Receptor 
Blockers in Patients with 
Hypertension and COVID-19. 

Med Sci Monit / 
MEDLINE 

Estudar os efeitos dos 
inibidores da enzima 
conversora de angiotensina 
(IECA) nos desfechos clínicos 
de acometidos pelo COVID-
19 e avaliar a segurança 
desses fármacos. 

2. Renin-Angiotensin-
Aldosterone System 
Inhibitors and Risks of 
Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 
Infection: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. 

Hypertension / 
MEDLINE 

Revisar as publicações 
científicas acerca da relação 
entre os inibidores do sistema 
renina-angiotensina-
aldosterona e os riscos para 
infecção pelo SARS-CoV-2. 
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3. Association of Use of 
Angiotensin-Converting 
Enzyme Inhibitors and 
Angiotensin II Receptor 
Blockers With Testing 
Positive for Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). 

JAMA Cardiol / 
MEDLINE 

Investigar a associação entre 
o uso de IECA com a 
probabilidade de teste 
positivo para o coronavírus-2 
e analisar resultados clínicos 
de pacientes em uso de IECA 
acometidos pelo mesmo.  

4. Angiotensin-converting 
enzymes (ACE, ACE2) gene 
variants and COVID-19 
outcome. 

Gene / 
MEDLINE 

Descrever a diferença entre a 
atuação da ECA1 e da ECA2 
em pacientes com HAS 
infectados pelo COVID-19.  

5. Angiotensin converting 
enzyme inhibitors do not 
increase the risk of poor 
outcomes in COVID-19 
disease. A multi-centre 
observational study. 

Scott Med J / 
MEDLINE 

Comparar a mortalidade e a 
necessidade de intubação 
entre pacientes com HAS e 
SARS-CoV-2 e pacientes não 
hipertensos com mortalidade 
relacionada a outras caudas. 

6. The effects of renin-
angiotensin system inhibitors 
(RASI) in coronavirus 
disease (COVID-19) with 
hypertension: A 
retrospective, single-center 
trial. 

Med Clin (Barc) / 
MEDLINE 

Pesquisar os efeitos dos 
inibidores do sistema renina-
angiotensina-aldosterona 
(RASI) em indivíduos com 
coronavírus-2 e hipertensão. 

7. Delineating clinical 
characteristics and 
comorbidities among 206 
COVID-19 deceased patients 
in India: Emerging 
significance of renin 
angiotensin system 
derangement. 

Diabetes Res 
Clin Pract / 
MEDLINE 

Delinear as características 
clínicas da infecção por 
COVID-19 com o sistema 
renina-angiotensina-
aldosterona (SRAA) e 
considerar sua importância 
para a busca de novos 
medicamentos antivirais e 
outros.  

8. Continued In-Hospital 
Angiotensin-Converting 
Enzyme Inhibitor and 
Angiotensin II Receptor 
Blocker Use in Hypertensive 
COVID-19 Patients Is 
Associated With Positive 
Clinical Outcome. 

J Infect Dis / 
MEDLINE 

Investigar o uso contínuo e 
descontínuo de IECA ou de 
bloqueadores do receptor da 
angiotensina II (BRA) no 
período da internação 
hospitalar de pacientes 
hipertensos e com teste 
positivo para o coronavírus-2. 

9. Association Between 
Renin-Angiotensin-
Aldosterone System 

Hypertension / 
MEDLINE 

Sondar a associação entre os 
inibidores do RAAS e o risco e 
a gravidade da infecção por 
COVID-19 na Coreia do Sul 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32882331
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32882331
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32882331
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32882331
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Inhibitors and COVID-19 
Infection in South Korea. 

usando os dados 
populacionais. 

10. ACE2 Expression Is 
Increased in the Lungs of 
Patients With Comorbidities 
Associated With Severe 
COVID-19. 

J Infect Dis / 
MEDLINE 

Analisar amostras de 
transcriptoma pulmonar de 
pacientes com comorbidades 
associadas a COVID-19 
grave e a expressão da ECA2 
neles. 

11. Association of 
Angiotensin-Converting 
Enzyme Inhibitor or 
Angiotensin Receptor 
Blocker Use With COVID-13. 
Diagnosis and Mortality. 

JAMA / 
MEDLINE 

Examinar se o uso de IECA / 
ARBs foi associado ao 
diagnóstico de COVID-19 e 
piores resultados em 
pacientes com COVID-19.  

12. Predictors of severe or 
lethal COVID-19, including 
Angiotensin Converting 
Enzyme inhibitors and 
Angiotensin II Receptor 
Blockers, in a sample of 
infected Italian citizens. 

MedRxiv / 
MEDLINE 

Identificar preditores 
indepentendes para a COVID-
19 grave e/ou letal, dentre 
eles a terapia com IECA e/ou 
com BRA. 

13. Is the use of ACE 
inb/ARBs associated with 
higher in-hospital mortality in 
COVID-19 pneumonia 
patients? 

Clin Exp 
Hypertens / 
MEDLINE 

Determinar a relação entre o 
uso de IECA e de BRA com a 
mortalidade hospitalar de 
indivíduos hipertensos com 
diagnóstico de pneumonia por  
SARS-CoV-2. 

14. Compliance of 
Antihypertensive Medication 
and Risk of Coronavirus 
Disease 2019: a Cohort 
Study Using Big Data from 
the Korean National Health 
Insurance Service. 

J Korean Med 
Sci / MEDLINE 

Estudo de coorte de base 
populacional para descobrir 
se os IECA / BRA têm efeito 
significativo sobre o risco de 
infecção pelo COVID-19. 

15. Evidence That Renin-
Angiotensin System 
Inhibitors Should Not Be 
Discontinued Due to the 
COVID-19 Pandemic. 

Hypertension / 
MEDLINE 

Comparar os resultados 
clínicos obtidos por pacientes 
com coronavírus e HAS 
preexistente em uso de IECA 
/ BRA com pacientes que não 
estavam tomando esses 
agentes e com pacientes sem 
HAS.  

16. Clinical characteristics of 
coronavirus disease 2019 
(COVID-19) patients with 

Clinical and 
Experimental 

Explorar as características 
clínicas do COVID-19 
complicado pela hipertensão. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32569491
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32569491
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32569491
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32569491
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32569491
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32436403
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32436403
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32436403
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32436403
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32436403
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hypertension on renin-
angiotensin system 
inhibitors. 

Hypertension / 
MEDLINE 

17. Associations Between 
Angiotensin-Converting 
Enzyme Inhibitors and 
Angiotensin II Receptor 
Blocker Use, Gastrointestinal 
Symptoms, and Mortality 
Among Patients With COVID-
19. 

Gastroenterolog
y / MEDLINE 

Determinar o impacto do uso 
de IECA / ARB no sistema 
digestivo em pacientes com 
COVID-19 com hipertensão. 

18. Renin-angiotensin 
system inhibitors improve the 
clinical outcomes of COVID-
19 patients with 
hypertension. 

Emerg Microbes 
Infect / 
MEDLINE 

Avaliar os efeitos dos IECA / 
BRA em pessoas hipertensas 
acometidas pela infecção 
causada pelo SARS-CoV-2. 

19. Effects of Angiotensin II 
Receptor Blockers and ACE 
(Angiotensin-Converting 
Enzyme) Inhibitors on Virus 
Infection, Inflammatory 
Status, and Clinical 
Outcomes in Patients With 
COVID-19 and Hypertension: 
A Single-Center 
Retrospective Study. 

Hypertension / 
MEDLINE 

Avaliar os efeitos dos BRA / 
IECA na doença coronavírus 
em um estudo retrospectivo 
de centro único. 

20. Association of Renin-
Angiotensin System 
Inhibitors With Severity or 
Risk of Death in Patients With 
Hypertension Hospitalized for 
Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) Infection in 
Wuhan, China. 

JAMA Cardiol / 
MEDLINE 

Investigar a associação entre 
IECA / BRA e a gravidade da 
doença e a mortalidade em 
pacientes com hipertensão 
hospitalizados por infecção 
gerada pelo COVID-19. 

21. Comorbidities in COVID-
19: Outcomes in 
hypertensive cohort and 
controversies with renin 
angiotensin system blockers. 

Diabetes Metab 
Syndr / 
MEDLINE 

Interpretar o desfecho clínico 
de pacientes hipertensos com 
COVID-19 e sua relação com 
o uso de bloqueadores do 
sistema renina-angiotensina- 
aldosterona.  

Fonte: Acervo dos autores, 2020. 

 Em acréscimo,  a fim de facilitar a compreensão a 

respeito da temática escolhida, demonstrando o conteúdo dos 
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artigos selecionados de forma sintetizada e objetiva, o Quadro 

2 foi constituído para correlacionar a autoria e o ano de 

publicação de cada obra científica aos principais aspectos 

discutidos em cada uma delas. 

 

Quadro 2. Identificação dos autores/ano e apresentação dos 

principais aspectos discutidos por eles em seus respectivos 

trabalhos sobre a relação entre o coronavírus e a HAS. 
AUTOR, DATA ASPECTOS DISCUTIDOS 

1.WANG, Z. et al, 

2020. 

Não foram encontradas evidências de que a terapia com 

IECA / BRA pioram o prognóstico de pacientes com 

coronavírus, sendo assim, não é aconselhado a 

interrupção do uso desses fármacos.  

2. CHAN, C-K et al, 

2020. 

O uso de IECA pode não aumentar a suscetibilidade da 

infecção por SARS-CoV-2, a gravidade da doença e a 

mortalidade. Ademais, o uso de BRA pode aumentar o 

risco de infecção pelo vírus em pessoas jovens. 

3. MEHTA, N. et al, 

2020. 

O estudo não encontrou evidentes relações entre o teste 

positivo do COVID-19 com o uso de IECA / BRA, sendo 

assim, não indica a descontinuação da utilização dos 

mesmos. 

4. GÓMEZ, J. et al, 

2020. 

O trabalho sugere que o IECA pode influenciar na 

gravidade do coronavírus, entretando, isso dependa do 

estado da hipertensão do paciente. 

 

5. KHAN, K. et al, 

2020. 

 

Não foram encontradas diferenças significativas na 

mortalidade entre os usuários e não usuários de IECA, por 

isso, o apoio a terapia com esse tipo de medicamento é 

mantido. 

6. CUI, H. et al, 

2020. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas nos sintomas clínicos e exames laboratoriais 

entre indivíduos que tomam RASI e os que não tomam. 

Desse modo, RASI podem ser considerados seguros e 

eficazes no controle da hipertensão em pacientes com 

COVID-19. 



COVID-19 E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: A INTERVENÇÃO DE 
FÁRMACOS RELACIONADOS À ECA2 

 

431 
 

7. MAJEED, J.; 

AJMERA, P.; 

GOYAL, R.K. 2020. 

Pacientes com doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus e hipertensão apresentam maior risco de 

desenvolver infecção por COVID-19. Ademais, pessoas 

que fazem uso de IECA / BRA devem ser mais 

monitoradas, pois o funcionamento do SRAA pdoe 

interferir no prognóstico. 

8. LAM, K. W. et al, 

2020. 

O uso contínuo de IECA / ARB em pacientes hipertensos 

com COVID-19 produz melhores resultados clínicos. 

9. SON, M.; SEO, J.; 

YANG, S. 2020. 

Não foram identificadas associações entre o risco de 

gravidade da infecção pelo SARS-CoV-2 e a exposição 

aos RASI, com isso, seu uso deve ser mantido entre os 

hipertensos.  

10. PINTO, B.G.G. 

et al, 2020. 

A ECA2 está altamente expressa em pacientes com 

comorbidades do tipo HAS, diabetes melittus (DM) e 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), por isso, eles 

têm maiores chances de desenvolver infeção grave pelo 

coronavírus. 

11. FOSBOL, E.L. et 

al, 2020. 

O uso prévio de IECA / BRA não foi significativamente 

associado ao diagnóstico de COVID-19 entre pacientes 

com hipertensão ou com mortalidade ou doença grave 

entre pacientes com diagnóstico de COVID-19. 

12. BRAVI, F. et al, 

2020. 

Não foram encontradas associações plausíveis entre a 

gravidade da doença advinda do SARS-CoV-2 e os 

tratamentos realizados com IECA / RASI. 

13. SELÇUK, M. et 

al, 2020. 

O uso da terapia com IECA / BRA pode estar associado a 

um aumento da mortalidade hospitalar em pacientes com 

diagnóstico de pneumonia por COVID-19. 

14. KIM, J. et al, 

2020. 

Os BRA e outros anti-hipertensivos não aumentam o risco 

de infecção pelo coronavírus-2, desta maneira, os 

pacientes não devem interromper o uso dos mesmos. 

15. CAREY, R.M.; 

WANG, J-G. 2020. 

Os inibidores da ECA e BRAs podem ser mantidos com 

segurança em pacientes com COVID-19.  

16. CHEN, Y. et al, 

2020. 

O uso de IECA / BRA pode não alterar o prognóstico de 

pacientes com SARS-CoV-2 e hipertensão. Ademais, 

hipertensos podem apresentar linfocitopenia na admissão 

hospitalar, fato que interfere na gravidade da infecção.  

17. TAN, N-D. et al, 

2020. 

O tratamento hospitalar com IECA / ARB foi associado a 

menor risco de envolvimento do sistema digestivo e menor 
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mortalidade em comparação com não usuários IECA / ARB 

em pacientes com COVID-19 com hipertensão.  

18. MENG, J. et al, 

2020. 

Pacientes em tratamento com IECA / ARB apresentaram 

menor taxa de doenças graves e tendência a menor nível 

de IL-6 no sangue periférico. Além disso, a terapia com 

esses medicamentos aumentou as contagens de células T 

CD3 e CD8 no sangue periférico e diminuiu o pico de carga 

viral em comparação com outros medicamentos anti-

hipertensivos.  

19. YANG, G. et al, 

2020. 

Foram encontradas menores proporções de pacientes 

críticos e uma menor taxa de mortalidade entre os 

hipertensos que estavam usando RASI.  

20. LI, J. et al, 2020. IECA / ARB não estão associados à gravidade ou 

mortalidade de COVID-19 em pacientes com HAS. 

21. SINGH, A.K.; 

GUPTA, R.; MISRA, 

A. 2020.  

Pacientes em uso de RASI acometidos pelo COVID-19 não 

devem interromper a terapia anti-hipertensiva, porém são 

necessitados de atenção especial.  

Fonte: Acervo dos autores, 2020. 

 A partir da análise dos quadros e do conteúdo exposto é 

possível enveredar na elucidação da relação COVID-19 e 

hipertensão, abordando a interferência da enzima conversora 

de angiotensina 2  (ECA2) nesse processo. Inicialmente, tal 

enzima é encontrada nos tecidos cardíaco, pulmonar, renal, 

intestinal, em vasos e variadas estruturas orgânicas, tem sua 

liberação intensificada em fenômenos cardíacos que requerem 

a ativação excessiva do sistema renina-angiotensina-

aldosterona, sendo muito presente em patologias cardíacas e 

bem demarcada na Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). De 

acordo com estudos realizados até o momento o mecanismo 

fisiopatológico que correlaciona a ECA2 ao COVID-19 está 

ligado a  ativação do receptor dessa enzima, que é feita pela 

protease trasmebranar (Serina 2 ou TMPRSS2), após esse 

processo é permitida a ação do SARS-CoV 2 através desse 
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receptor ao ligar-se a ele (ASKIN, L.; TANRIVERDI, O.; ASKIN, 

H., 2020). 

 Por sua expressividade aumentada na HAS, a ECA2 

pode ser o elemento chave que interliga essa patologia a 

gravidade da infecção em discussão, contudo ainda há grandes 

questionamentos a esse respeito. Com isso, para demonstrar 

as conclusões dos artigos escolhidos em  relação a temática 

serão segregadas duas visões principais quanto a ação dos 

fármacos para o tratamento da hipertensão, entre os quais 

foram destacados os Inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (IECA), os Bloqueadores dos receptores da 

angiotensina (BRA) e os  Inibidores do sistema renina-

angitensina (RASI), que interagem direta ou indiretamente 

sobre a ECA2, revelando potencial de interferência ou não 

dessa na gravidade da doença ocasionada pelo novo 

coronavírus em pacientes hipertensos. 

 

Defesa da interferência dos fármacos na gravidade e no 

decorrer da infecção pelo COVID-19 

 

 A atuação farmacológica de medicamentos que agem 

sobre a ECA2 e nos mecanismos patológicos que cerceiam a 

hipertensão é importante para ressaltar a interferência desses 

quanto ao curso da infecção pelo SARS-CoV-2 em pacientes 

hipertensos. Em primeira instância, alguns autores concordam 

quanto a intervenção positiva desses fármacos nos quadros dos 

pacientes ressaltados nesse trabalho (hipertensos com a 

COVID-19), relatando os benefícios dos IECA, dos BRA e dos 

RASI na diminuição da mortalidade, redução do risco de 

envolvimento digestivo, menor proporção de quadros críticos, 
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melhores resultados clínicos, redução dos níveis de IL-6 e 

aumento do T CD3 e T CD8 no sangue periférico, diminuição 

da cara viral e menor número de doenças graves naqueles que 

usam tais fármacos quando comparados aos que não os 

utilizam ou que utilizam outros tipos de anti-hipertensivos (LAM 

et al., 2020; TAN et al., 2020; MENG et al., 2020; YANG et al., 

2020). 

 Em contraponto, há aqueles que constataram a 

interferência negativa desses medicamentos, seja ela em 

pacientes jovens que usam BRA, os quais foram indicados 

como intensificadores do risco da infecção; naqueles que 

dependendo do estado da HAS podem ter o IECA como um 

influenciador da gravidade para a COVID-19; ou ainda em 

pacientes hospitalizados em terapia com IECA/BRA como 

pneumonia por COVID-19, esses que tiveram uma mortalidade 

aumentada (CHAN et al., 2020; GOMEZ et al., 2020, SELÇUK 

et al., 2020). Para além desses, existem estudos que afirmam 

que o uso dos RASI não deve ser interrompido nos pacientes 

hipertensos com a infecção, mas seus uso deve ser feito com 

um atenção especial (SINGH; GUPTA; MISRA, 2020). 

 

Argumentos que evidenciam a inexistência de relação entre 

o uso dos medicamentos e o prognóstico da infecção 

  Grande parte dos estudos descrevem a relevância da 

manutenção do uso dos fármacos por não verificar evidências 

que indiquem cursos de maior gravidade para a infecção ou 

relação entre positividade do teste de COVID-19 e uso dos 

IECA e dos BRA (WANG et al., 2020; MHETA et al., 2020). Há, 

também, aqueles que avaliam que o uso dos IECA não é um 
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indicativo de sucetibilidade para o quadro infecioso pelo SARS-

CoV-2 (CHAN et al., 2020). 

 Outrossim, alguns autores compararam usuários ou não 

de IECA, referindo indiferença quanto a mortalidade entre eles 

no curso da patologia viral (KHAN et al., 2020). A respeito dos 

RASI, intervenções nos sintomas clínicos, exames laboratoriais 

não foram verificados ao equiparar pacientes que os usam ou 

não ( CUI et al., 2020; SON; SEO; YANG, 2020) .  
 Sendo assim, é perceptível que grande parte dos artigos 

selecionados expressa a segurança do uso dos fármacos 

apontados no tratamento do paciente hipertenso com COVID-

19, ressalatando a ínfima evidência da interferência desses na 

suscetibilidade e prognóstico da infecção (BRAVI et al., 2020; 

CAREY; WANG, 2020; CHEN et al., 2020; FOSBOL et al., 2020; 

KIM et al., 2020). 

 Portanto, a indiscutível controvérsia sobre a intervenção 

farmacológica no cuidado de hipertensos com a infecção pelo 

SARS-CoV-2 é uma questão que requisita maiores evidências 

para comprovações. Entretanto, o papel da ECA2 na relação 

COVID-19 e hipertensão tem se estabelecido, sendo 

necessária a contínua observação dos medicamentos que 

agem sobre tal enzima para compreender melhor os desfechos 

do casos desses pacientes quanto à suscetibilidade, gravidade 

e mortalidade, a fim de efetivar o cuidado mais eficiente 

possível. 
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CONCLUSÕES  

 

Diante do que foi exposto, entende-se que o uso de 

fármacos utilizados no tratamento da HAS (IECA, BRA e RASI) 

durante a infecção por COVID-19 vem sido discutido entre 

médicos e pesquisadores, buscando encontrar uma possível 

relação em seu uso e o agravamento do quadro clínico 

apresentado pelo paciente. No cenário atual há evidências 

científicas para ambos os lados: se há interferência negativa, 

positiva, ou se não há relação nenhuma entre o uso de anti-

hipertensivos em indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2. 

A partir da análise feita, observou-se que a maioria dos 

artigos selecionados não recomenda a interrupção do uso de 

anti-hipertensivos em acometidos pelo COVID-19, alegando 

que estes têm impacto positivo, contribuindo para a 

recuperação, ou que não há associação entre risco de 

gravidade da infecção pelo vírus e à exposição aos fármacos 

citados. Mesmo assim, não deve-se ignorar os estudos 

científicos que apontam maior risco de gravidade e mortalidade 

nesses pacientes. 

Assim, entende-se que o paciente precisa ser manejado 

de forma integral, levando em consideração suas 

comorbidades, antecedentes pessoais e patológicos, hábitos 

de vida, nível de esclarecimento, dentre outras variáveis que 

podem interferir no seu prognóstico. Como há produções 

científicas que mostram uma relação de risco entre o SARS-

CoV-2 e o uso de anti-hipertensivos, é imprescindível que o 

paciente nesse contexto esteja sob maior observação e 

cuidados pela parte da equipe de saúde. 



COVID-19 E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: A INTERVENÇÃO DE 
FÁRMACOS RELACIONADOS À ECA2 

 

437 
 

Desse modo, é necessário que as análises e pesquisas 

dessa natureza continuem sendo desenvolvidas com o objetivo 

de chegar à uma conclusão comum entre entidades científicas 

e, dessa forma, que seja ofertada a melhor assistência no que 

se refere ao paciente infectado pelo novo Coronavírus 

acometido pela HAS. 
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RESUMO: A família Coronaviridae é caracterizada por seus 
danos respiratórios, contudo o SARS-CoV-2, mais novo 
integrante desse conjunto apresenta repercussões para além 
desse sitema. Nesse sentido, objetivando revelar as principais 
alterações advindas da ação do COVID-19 na fisiologia 
humana, este artigo, caracterizado como uma revisão 
integrativa da literatura, constituído após a seleção de 
documentos científicos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
descreve tais repercussões virais sobre  os diversos aparelhos 
orgânicos. Assim, ao correlacionar os sistemas mais evidentes 
entre as obras que compõem o acervo selecionado aos devidos 
impactos de cada aparelho, este estudo possibilitou a 
observação de alterações centrais como: redução da expressão 
do mHLA-DR, deformação longitudinal global do ventrículo 
esquerdo, alteração do intervalo PR, diminuição da DLCO, do 
CPT e do DTC6, diminuição da força muscular respiratória, 
perturbações gastrintestinais desencadeando diarreia e 
anorexia, lesão nos túbulos seminíferos, redução das células de 
Leydig, danos às células ciliadas da cóclea, disfunções 
gustativas e olfatórias (hiposmia/anosmia e disgeusia/ageusia), 
distúrbios inflamatórios ocasionando mialgia, redução da AT e 
aumento do Dímero-D, FDP e FIB, e comprometimento do 
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sistema nervoso periférico gerando amiotrofia neurálgica. Com 
isso, o presente estudo permitiu a exposição das mais diversas 
consequências da infecção em questão, possibilitando o 
reconhecimento dessas alterações, promovendo precocidade 
no diagnóstico  e terapêutica, e consequentemente, reduzindo 
a veiculação viral e favorecendo o paciente e a sociedade em 
geral. 
Palavras-chave: Coronavírus. Alterações sistêmicas. Revisão 

integrativa da literatura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os vírus são partículas infecciosas de tamanho 

extremamente reduzido que necessitam de uma célula 

hospedeira para sua reprodução, essas unidades invadem e 

contaminam as células  hospedeiras, fazendo delas produtoras 

de novos vírus que infectam o organismo e continuam esse 

efeito em mais e mais células (HERMEL, 2017).  

Determinados vírus tem ação leve contra o organismo, 

causando infecções de curso autolimitado com poucos danos e 

reduzida duração. No entanto, há outros que têm potenciais 

fatais como se pode observar ao longo da história da 

humanidade, em que populações tiveram perdas marcantes 

pela ação viral. Pandemias como a da gripe espanhola, que ao 

longo do século XIX ocasionou mortes por todo o mundo, as 

quais quantificadas foram entre vinte e quarenta milhões de 

pessoas, expressam a agressividade e o potencial pandêmico 

de patologias virais (SOUZA, 2008).  

No ano de 2019 uma nova pandemia viral iniciou-se, 

sendo seu agente etológico membro de uma família já 
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conhecida, a família Coronaviridae, essa que já tem sete 

integrantes descritos que são: alfa coronavírus HCoV-229E e 

alfa coronavírus HCoV-NL63, beta coronavírus HCoV-OC43 e 

beta coronavírus HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV,  e o 

mais atual, responsável pela pandemia que é o SARS-CoV-2 

(LIMA, 2020). 

Desde que foram isolados alguns dos componentes 

dessa família em 1937 uma de suas características principais é 

o acometimento respiratório. Contudo, o atual coronavírus 

possui uma interferência bem mais ampla, que além do 

aparelho respiratório atinge os mais variados sistemas 

orgânicos, sejam eles cardiovascular, digestório, 

osteomuscular, imunológico, hematológico, sensorial ou 

nervoso (GUAN et al., 2020; LIMA, 2020). 

Com isso, este estudo, caracterizado como uma revisão 

integrativa da literatura, objetiva demonstrar as principais 

repercussões da infecção pelo SARS-CoV-2 à fisiologia 

humana, segregando os danos por sistema acometido. Para 

isso, uma pesquisa realizada na Biblioteca Virtual de Saúde 

promoveu a seleção de uma acervo de artigos científicos que 

possibilitou a efetivação da finalidade deste documento, 

ratificando o caráter sistêmico da infecção em discussão e 

comprovando a necessidade de conhecer mais a seu respeito 

para o diagnóstico e tratamento precoces.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente documento trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura, modalidade de escrita que intenciona a 

reunião de obras de cunho científico relacionadas a uma 
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mesma temática a fim de facilitar a compreensão ao seu 

respeito. Nesse sentido, este estudo busca revelar as principais 

alterações sistêmicas desencadeadas pelo COVID-19 para o 

entendimento da ação viral na destituição de aspectos 

fisiológicos dos indivíduos acometidos. 

Dessa forma, para estruturar a busca realizada na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi elaborada a pergunta 

norteadora apresentada a seguir: “Quais as principais 

alterações desencadeadas pela infecção pelo SARS-CoV-2 na 

fisiologia dos pacientes acometidos?”. Sendo assim, para 

dirimir tal indagação foram idealizados os descritores 

“fisiologia”, “fisiopatologia” e “coronavirus”, os quais tiveram sua 

existência validada entre os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS). 

Em seguida, no dia 22 de Setembro de 2020, foram 

inseridos na plataforma supracitada pelo mecanismo de busca 

avançada os descritores referidos, os quais intercalados pelo 

operador booleano AND resultaram em um espectro de 239 

obras. Para especificar ainda mais esse conjunto a fim de suprir 

os objetivos impostos, foram utilizados os filtros: texto completo, 

ano de publicação (2020), idioma (inglês, espanhol e português) 

e tipo de estudo (estudo observacional), gerando ao fim da 

empreitada uma coleção de 20 artigos para análise e 

composição desta obra. 

Ao examinar os estudos selecionados, foram montados, 

para fundamentar a discussão, um quadro de apresentação dos 

artigos escolhidos, elencando sua autoria, título e objetivos, e 

outro individualizando os sistemas mais acometidos 

correlacionados às principais alterações advindas da infecção 
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pelo atual coronavírus em sua fisiologia. Nesta feita, foi 

possibilitada a concretização dos propósitos deste escrito. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A família Coronaviridae teve integrantes isolados desde 

1937, atualmente sua composição é avaliada em sete 

diferentes apresentações, sendo o último componente descrito 

desse o grupo, o SARS-CoV-2, o causador da atual pandemia 

que iniciou-se no final de 2019 na China Também conhecido 

como COVID-19, o vírus em questão, assim como os demais 

membros da família, ocasiona uma infecção respiratória, porém 

seus danos ao organismo estão para além desse sistema, 

atingindo unidades sistêmicas e causando alterações em sua 

fisiologia, muitas dessas  interferências são explicitadas no 

presente estudo (LIMA, 2020). 

 Dessa forma, ao efetivar a busca foram selecionados 20 

artigos para compor o espectro a ser utilizado no cumprimento 

do objetivo deste escrito. Nesse sentido, a Tabela 1 faz, 

inicialmente, a apresentação do conjunto escolhido, 

enumerando-os quanto ao título, autoria, ano de publicação e 

objetivos. 

 
TABELA 1.  Apresentação dos artigos selecionados por autoria, ano de publicação, 

título e objetivos 

AUTOR/ANO TÍTULO OBJETIVOS 

1. SPINETTI, T. et al., 

2020. 

Reduced Monocytic Human 

Leukocyte Antigen-DR 

Expression Indicates 

Immunosuppression in 

Critically Ill COVID-19 

Patients. 

Averiguar a expressão do 

antígeno leucocitário 

monocítico humano-DR 

(mHLA-DR) em pacientes 

acometidos pelo SARS-CoV-

2. 
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2. BARLASS, U. et 

al., 2020. 

Marked Elevation of Lipase 

in COVID-19 Disease: A 

Cohort Study.  

Analisar a relação entre o 

excessivo aumento da lipase 

e os efeitos da COVID-19. 

3. JANUS, S.E. et al., 

2020. 

Prognostic Value of Left 

Ventricular Global 

Longitudinal Strain in 

COVID-19. 

Investigar a associação da 

Tensão Longitudinal Global 

em pacientes com COVID-19. 

4. HUANG, Y. et al., 

2020. 

Impact of coronavirus 

disease 2019 on pulmonary 

function in early 

convalescence phase.  

Avaliar a influência da 

patologia causada pelo 

SARS-CoV-2 na função 

pulmonar no início da 

convalescença. 

5. PETRESCU, A. 

M.;TAUSSIG, D.; 

BOUILLERET, V., 

2020. 

Electroencephalogram 

(EEG) in COVID-19: A 

systematic retrospective 

study.  

Enumerar os achados do 

eletroencefalograma (EEG) 

encontrados na patologia em 

questão. 

6. SIEPMANN, T. et 

al., 2020. 

 

Neuralgic amyotrophy 

following infection with 

SARS-CoV-2.  

Relatar caso de amiotrofia 

neurálgica após a infecção 

pelo atual coronavírus. 

7. YANG, M. et al., 

2020. 

Pathological Findings in the 

Testes of COVID-19 

Patients: Clinical 

Implications.  

Descrever as alterações 

patológicas e abordar a 

possível detecção do vírus 

nos testículos dos pacientes 

com COVID-19 falecidos. 

8. HAUDEBOURG, 

A. et al., 2020. 

Respiratory Mechanics of 

COVID-19- versus Non-

COVID-19-associated 

Acute Respiratory Distress 

Syndrome. 

Abordar a capacidade de 

recrutamento pulmonar e a 

mecânica respiratória de 

pacientes com SDRA 

associada a COVID-19, 

comparando-a com a SDRA 

não associada a COVID-19 e 

analisar sua factível relação 

com os fenótipos da COVID-

19. 

9. CHARY, E. et al., 

2020. 

Prevalence and Recovery 

From Olfactory and 

Gustatory Dysfunctions in 

Covid-19 Infection: A 

Explorar a prevalência de 

déficits neurossensoriais 

(olfatório e gustativo) em 

pacientes com COVID-19 e 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Janus,%20Scott%20E%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Huang,%20Yiying%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32479162
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32479162
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32479162
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32479162
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32479162
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Prospective Multicenter 

Study.  

analisar a recuperação em 

curto prazo. 

10. PAVRI, B.B. et 

al., 2020. 

Behavior of the PR interval 

with increasing heart rate in 

patients with COVID-19.  

Descrever o comportamento 

do intervalo PR e o 

concatenar com os 

resultados clínicos de 

pacientes hospitalizados com 

COVID-19. 

11. LI, J. et al., 2020. Clinical features of familial 

clustering in patients 

infected with 2019 novel 

coronavirus in Wuhan, 

China.  

Averiguar retrospectivamente 

caracteres epidemiológicos, 

clínicos e o prognóstico de 

pacientes diagnosticados 

com COVID-19 de famílias 

inicialmente agrupadas. 

12. ALMUFLEH, A. 

et al., 2020. 

Short-term Outcomes in 

Ambulatory Heart Failure 

during the COVID-19 

Pandemic: Insights from 

Pulmonary Artery Pressure 

Monitoring.  

Examinar, por meio do 

monitoramento 

hemodinâmico ambulatorial, 

o impacto da pandemia do 

COVID-19 no tratamento da 

Insuficiência Cardíaca de 

pacientes de alto risco. 

13. HORNUSS, D. et 

al., 2020. 

Anosmia in COVID-19 

patients.  

Pesquisar o nível do distúrbio 

olfatório ocasionado pelo 

SARS-CoV-2. 

14. ROLAND, L. T. et 

al., 2020. 

Smell and taste symptom-

based predictive model for 

COVID-19 diagnosis.  

Avaliar classificadores 

quanto ao desempenho de 

previsão do diagnóstico da 

COVID-19. 

15. KOCHAV, S. M et 

al., 2020. 

Cardiac Arrhythmias in 

COVID-19 Infection.  

Apresentar casos que 

ressaltam o espectro de 

arritmias constatadas em 

pacientes com COVID-19. 

16. ZIEHR, D. R. et 

al., 2020. 

Respiratory 

Pathophysiology of 

Mechanically Ventilated 

Patients with COVID-19: A 

Cohort Study.  

Descrever a fisiopatologia 

respiratória de acometidos 

pelo COVID-19 com 

insuficiência respiratória 

tratados com ventilação 

mecânica invasiva. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Pavri,%20Behzad%20B%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Hornuss,%20D%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Roland,%20Lauren%20T%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kochav,%20Stephanie%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32434385
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32434385
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ziehr,%20David%20R%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32348678
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32348678
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32348678
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32348678
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32348678
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17. KLOPFENSTEIN, 

T. et al., 2020. 

Features of anosmia in 

COVID-19.  

Elencar a prevalência e as 

características da anosmia 

nos pacientes com SARS-

CoV-2. 

18. MUSTAFA, 

M.W.M., 2020. 

Audiological profile of 

asymptomatic Covid-19 

PCR-positive cases.  

Comparar entre pacientes 

com COVID-19 

assintomáticos e indivíduos 

não infectados as EOATs e 

os limiares da audiometria 

tonal. 

19. HAN, H. et al., 

2020. 

Prominent changes in blood 

coagulation of patients with 

SARS-CoV-2 infection.  

Ressaltar a importância de 

diferenciar alguns 

parâmetros de coagulação 

sanguínea entre pacientes 

com diagnóstico de COVID-

19. 

20. SUN, P. et al., 

2020. 

Clinical characteristics of 

hospitalized patients with 

SARS-CoV-2 infection: A 

single arm meta-analysis.  

Sintetizar evidências 

confiáveis para o tratamento 

e prevenção da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave na 

infecção pelo COVID-19. 

Fonte: Arquivo dos autores, 2020. 

 

 Ademais, para facilitar a compreensão a respeito do 

tema escolhido, cada sistema agredido foi correlacionado a sua 

frequência de aparição entre os artigos selecionados e a 

respectiva alteração em sua fisiologia, a qual foi desencadeada 

pelo COVID-19. Essa exposição foi realizada por meio da 

Tabela 2. 

 
TABELA 2. Correlação entre o sistema agredido pela infecção e as alterações em 

sua fisiologia desecadeadas pelo COVID-19. 

UNIDADE 

SISTÊMICA 

AGREDIDA 

FREQUÊNCIA DE 

APARIÇÃO DO 

SISTEMA ENTRE 

OS ARTIGOS  

ALTERAÇÕES NA FISIOLOGIA 

DO SISTEMA 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Klopfenstein,%20T%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Klopfenstein,%20T%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mustafa,%20M%20W%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mustafa,%20M%20W%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32172226
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32172226
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32172226


COVID-19: PRINCIPAIS REPERCUSSÕES NA FISIOLOGIA DOS 
PACIENTES ACOMETIDOS 

 

449 
 

Sistema 

Imunológico 

10% 

Sendo evidenciado 

em dois dos artigos 

selecionados 

Redução da expressão do 

Antígeno Leucocitário Monocítico 

Humano-DR (mHLA-DR) em 

monócitos CD14+ em pacientes 

críticos (resposta imune 

disfuncional);  

Contagem de leucócitos 

diminuída e quantitativo de 

linfócitos reduzidos em fase 

inicial. 

Sistema 

Cardiovascular 

20% 

Sendo evidenciado 

em quatro dos 

artigos selecionados 

O COVID-19 promove estresse 

oxidativo e deliberação de 

inúmeras citocinas que atingindo 

os cardiomiócitos ocasionam 

deformação longitudinal global do 

ventrículo esquerdo; 

Encurtamento do intervalo PR; 

Alterações cardíacas 

ocasionadas promovem arritmias 

e morte cardíaca súbita. 

Sistema 

Respiratório 

20% 

Sendo evidenciado 

em quatro dos 

artigos selecionados 

Capacidade de difusão pulmonar 

(DLCO) comprometida com 

redução da Capacidade 

pulmonar total (CPT) e do DTC6 ; 

Diminuição da força muscular 

respiratória; 

Hipoxemia e maior 

recrutabilidade pulmonar; 

Alterações na imagem pulmonar 

e demonstração de infiltrados 

bilaterais; 

Anormalidades respiratórias 

representadas por sintomas 

como dispneia, hemoptise e 

tosse seca mais frequentemente, 

sendo a expectoração menos 

comum. 
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Sistema Digestório 20% 

Sendo evidenciado 

em quatro dos 

artigos selecionados 

Distúrbios alimentares 

(anorexia); Desconfortos 

gastrintestinais (diarreia); 

Aumento da Lipase. 

Sistema Reprodutor 5% 

Sendo evidenciado 

em um dos artigos 

selecionados 

Alterações testiculares: 

expressiva lesão nos túbulos 

seminíferos e redução das 

células de Leydig por nelas 

existirem receptores ECA2, os 

quais são alvo do SARS-CoV-2. 

Sistema Sensorial 25% 

Sendo evidenciado 

em cinco dos artigos 

selecionados 

Danos auditivos por efeitos 

deletérios nas células ciliadas da 

cóclea; 

Disfunções olfatórias e gustativas 

que ocasionam hiposmia, 

anosmia e disgeusia. 

Sistema 

Osteomuscular 

10% 

Sendo evidenciado 

em dois dos artigos 

selecionados 

Distúrbios inflamatórios 

desencadeiam mialgia 

Sistema 

Hematológico 

5% 

Sendo evidenciado 

em um dos artigos 

selecionados 

Coagulação ativada e acelerada 

em resposta a infecção leva a 

uma coagulopatia de consumo, a 

CIVD, o consumo excessivo dos 

fatores da coagulação gera a 

redução da antitrombina e 

aumento do Dímero-D, FDP e 

FIB. 

Sistema Nervoso 10% 

Sendo evidenciado 

em dois dos artigos 

selecionados 

SARS-CoV-2 ativando o sistema 

imunológico tem sido associado 

ao comprometimento do sistema 

nervoso periférico, causando 

amiotrofia neurálgica; 

Confusão e estado de alerta 

flutuante, além de alterações no 

EEG possivelmente devidos ao 

estado mórbido subjacente 

ocasionado pela infecção. 

Fonte: Arquivo dos autores, 2020. 
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 Mediante a análise dos artigos no contexto das afecções 

causadas pelo COVID-19 aos diversos sistemas do corpo 

humano, é possível observar o seu grande impacto e sua 

variedade de efeitos. Em primeira instância, foi notável a 

predominância entre os artigos escolhidos de desordens no 

sistema sensorial, evidenciado em cinco das obras 

selecionadas; nos sistemas cardiovascular, digestório e 

respiratório, esses ressaltados em quatro dos artigos; nos 

sistemas imunológico, nervoso e osteomuscular, apresentados 

em dois dos escritos; e nos sistemas reprodutor e hematológico, 

os quais foram referidos cada um deles em um artigo distinto. 

Como a família Coronaviridae interfere diretamente no 

âmbito respiratório, a princípio esse será discutido quanto aos 

achados. Nesse sentido,  é notável que a maioria dos pacientes 

acometidos pelo vírus tem comprometimento da função 

pulmonar, sendo o déficit mais comum a essa fisiologia a 

redução da capacidade de difusão pulmonar (DLCO) além da 

redução da Capacidade Pulmonar Total (CPT) e do DTC6, que 

é um teste de caminhada de duração de seis minutos 

relacionado a reserva funcional. Outros efeitos evidentes são a 

diminuição da força muscular respiratória, inclusive na fase 

inicial de convalescência e a hipoxemia com maiores exigências 

da função pulmonar (HAUDEBOURG et al., 2020; HUANG et 

al., 2020; ZIEHR et al., 2020).  

Ademais, em relação aos achados radiológicos nesse 

sistema, foram observadas anormalidades na maioria dos 

pacientes, sendo frequente encontrar infiltrados bilaterais e 

padrões da Tomografia Computadorizada (TC) de tórax como a 

opacidade em vidro fosco e sombras irregulares bilaterais muito 
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comuns em infectados. Em pacientes graves, as TC de tórax 

típicas mostravam áreas lobulares múltiplas e subsegmentares 

bilaterais de consolidação. As apresentações mais verificadas 

nos quadros respiratórios foram dispneia, tosse, dor muscular 

(músculos da respiração) e a presença da síndrome de angústia 

respiratória aguda (SDRA), que inclusive tem características 

clínicas e biológicas semelhantes ao COVID-19, mesmo em 

pacientes não infectados. Sintomas como hemoptise e dor de 

garganta foram raros (HAUDEBOURG et al., 2020; LI et al., 

2020; SUN et al., 2020; ZIEHR et al., 2020). 

Com relação ao sistema cardiovascular, 

aproximadamente metade dos pacientes apresentou 

comportamento anormal do intervalo PR, sendo esse 

comportamento o prolongamento paradoxal ou a falta do 

encurtamento com aumento da frequência cardíaca (FC). Esse 

é um achado associado ao maior risco de morte e gravidade 

para os pacientes, pois normalmente seria perceptível um 

encurtamento do intervalo PR responsivo ao aumento da FC 

(PAVRI et al., 2020).  

Outro fator associado à mortalidade desses pacientes é 

a diminuição na tensão longitudinal global (GLS no inglês, 

global longitudinal strain) ventricular esquerda (JANUS et al., 

2020). Ainda relacionado ao sistema cardiovascular, um efeito 

indireto da atual pandemia foi observado pelo aumento da 

volatilidade da pressão arterial pulmonar, o que pode ser devido 

ao acesso reduzido a alimentos saudáveis e locais de 

exercícios no contexto de regulamentações de distanciamento 

social (ALMUFLEH et al., 2020). Problemas eletrofisiológicos 

também se mostraram importantes, uma vez que estudos 

relatam arritmias em grande porção dos pacientes e até morte 
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súbita já foi descrita de forma esporádica. A gravidade de tais 

arritmias ainda não foi caracterizada, porém chama a atenção 

para a conduta quando for necessária a administração de 

antirrítmicos e ionotrópicos, por exemplo (KOCHAV et al., 

2020). 

No sistema sensorial, sintomas preditivos muito 

importantes para o diagnóstico e prognóstico foram destacados, 

entre os quais a disfunção olfatória e gustativa foram muito 

comuns, esses déficits ocasionam a diminuição ou perda 

desses dois sentidos, carcterizando então a hiposmia/anosmia 

e disgeusia/ageusia (HORNUSS et al., 2020). Tais alterações 

relacionadas ao COVID-19 foram frequentemente relatadas na 

Europa (70%) e devem ajudar a rastrear, identificar e, assim, 

isolar rapidamente pacientes levemente sintomáticos da 

população em geral (CHARY et al., 2020). Outrossim, esses 

distúrbios quimiossensoriais estão fortemente associados ao 

teste COVID-19 positivo, e como é bastante frequente esses 

fatores devem ser valorizados. A ação sobre esse sistema 

deriva da propensão viral para neuroinvasão, tendo os 

neurônios olfatórios como prováveis portas de entrada 

(KLOPFENSTEIN et al., 2020; ROLAND et al., 2020). 

Além dessas interferências mais bem documentadas e 

prevalentes, ainda no sistema sensorial há o acometimento da 

audição. Foram observados limites de tons puros de alta 

frequência, assim como as amplitudes de emissões 

otoacústicas transitórias (EOAT) significamente piores em 

pacientes assintomáticos infectados com COVID-19. Isso 

mostra que a infecção pode ter efeitos deletérios nas funções 

das células ciliadas da cóclea mesmo em quadros 

assintomáticos (MUSTAFA, 2020). 
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Em relação ao aparelho digestório, é relevante pontuar 

que o acometimento pelo SARS- CoV- 2 desencadeia sintomas 

como a diarréia, que foi encontrada em 28% dos casos, em 

menor proporção gera náuseas e vômitos em 22% dos casos e 

ainda ocasiona anorexia (LI et al., 2020; SUN et al., 2020; 

ZIEHR et al., 2020). É importante destacar, ainda, sobre esse 

sistema, que pacientes com lipase elevada tiveram taxas mais 

altas de admissão na UTI e intubação, sendo então considerado 

um fator de gravidade, associado a piores desfechos da doença 

(BARLASS et al., 2020). 

No tocante ao sistema imune, há uma diferenciação 

entre os paciente hospitalizados não críticos e os pacientes de 

UTI, pois esses últimos apresentam expressão reduzida de 

mHLA-DR em monócitos CD14+ circulantes, o que indica uma 

resposta imune disfuncional. Logo, percebe-se que a doença 

grave relacionada ao COVID-19 está associada a uma 

imunossupressão considerável e sustentada por células imunes 

inatas (SPINETII et al., 2020). Laboratorialmente, ainda são 

dignos de nota a linfopenia e a leucopenia, sendo a primeira 

mais frequente nos pacientes internados (LI et al., 2020). 

Passando para o sistema nervoso, é visível que, embora 

raras, as manifestações neurológicas na internação do SARS-

CoV-2 são cada vez mais relatadas. No eletroencefalograma 

(EEG), mais da metade dos pacientes com a infecção 

apresentou padrão normal, e os que apresentaram padrão 

atípico não foram diferentes daquelas encontradas em outras 

condições patológicas, ou seja, não há padrão específico em 

pacientes com COVID-19 (PETRESCU; TAUSSIG; 

BOUILLERET, 2020). 
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Um outro fator relacionado a esse sistema é a amiotrofia 

neurálgica (AN), que é um distúrbio do sistema nervoso 

periférico (SNP) que se caracteriza como uma neurite do plexo 

braquial. Casos na literatura descrevem a possível associação 

da AN com a infecção por COVID-19. Além disso, os sintomas 

atribuídos ao comprometimento do sistema nervoso periférico 

foram relatados em 8,9% de uma coorte de pacientes com 

infectados tratados na região de Wuhan, na China (SIEPMANN 

et al., 2020). 

No que diz respeito ao sistema reprodutor, pode-se 

analisar que, microscopicamente, as células de Sertoli 

apresentaram-se edemaciadas com vacuolização e rarefação 

citoplasmática, descolamento das membranas basais tubulares 

e perda e descamação para os lúmens da massa celular 

intratubular. O número médio de células de Leydig em testes 

COVID-19 foi significativamente menor do que no grupo de 

controle. Ademais, os testes de pacientes com COVID-19 

exibiram lesão tubular seminífera importante, células de Leydig 

reduzidas e inflamação linfocítica leve e não foram encontradas 

evidências da presença do vírus nesse sistema na maioria dos 

pacientes (YANG et al., 2020). 

Em sequência, no sistema osteomuscular, a mialgia é 

classificada como o sintoma expressivo, sendo ela presente em 

cerca de metade dos pacientes infectados com o atual 

coronavírus (SUN et al., 2020; ZIEHR et al., 2020). O último 

aparelho a ser referido é o hematológico, no qual a infecção 

viral em discussão ocasiona a ativação e aumento da 

velocidade da coagulação com aumento da resposta fisiológica, 

levando ao significativo consumo de fatores da coagulação e 

risco para desenvolvimento da Coagulação intravascular 
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disseminada (CIVD), esses fatores levam a redução da 

antitrombina (AT) e aumento do dímero-D, FDP e FIB, sendo 

esses dois primeiros grandes marcadores de progressão da 

doença, por isso é relevante acompanhar frequentemente tais 

valores (HAN et al., 2020). 

Dessa forma, compreende-se que a infecção pelo 

COVID-19 ocasiona uma patologia de alterações sistêmicas 

que vai muito além de afetar somente o sistema respiratório, 

acometendo os mais diversos aparelhos e prejudicando o 

funcionamento normal do organismo. Nesse sentido, é 

imprescindível que as alterações na fisiologia dos indivíduos 

com a infecção sejam disseminadas, facilitando o diagnóstico e 

promovendo a precocidade da terapêutica. 

 

CONCLUSÕES  

 

Por meio da apresentação dos conhecimentos científicos 

resultantes da seleção de artigos para a composição deste 

estudo, torna-se visível o enorme espectro de sintomas e 

alterações na fisiologia humana ocasionados pelo COVID-19 

nos mais variados sistemas orgânicos. Com isso, é possível 

compreender que a infecção em questão pode se manifestar 

das mais diversas formas, e não só gerando sintomas clássicos 

e prevalentes em patologias respiratórias, pois acomete 

também os demasiados sistemas.  

Observou-se, portanto, a prevalência entre as obras 

escolhidas de alterações na fisiologia dos aparelhos repiratório, 

cardiovascular, digestório e sensorial, sendo esse último o mais 

referido entre os artigos. Além desses, foram citados os 

sistemas osteomuscular, nervoso, imunológico, reprodutor e 
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hematológico. Cada um desses foi correlacionado as devidas 

alterações advindas da infecção. 

Dessa forma, entre as principais repercussões 

mencionadas, pode-se destacar: redução da expressão do 

mHLA-DR, deformação longitudinal global do ventrículo 

esquerdo, alteração do intervalo PR, redução da DLCO, do CPT 

e do DTC6, diminuição da força muscular respiratória, distúrbios 

gastrintestinais, lesão nos túbulos seminíferos e redução das 

células de Leydig, danos às células ciliadas da cóclea, 

disfunções olfatórias e gustativas, mialgia advinda de distúrbios 

inflamatórios, redução da AT e aumento do Dímero-D, FDP e 

FIB, e comprometimeneto do sistema nervoso periférico. 

 A partir dessas informações, é possível admitir a 

natureza sistêmica da infecção pelo novo coronavírus. Logo, 

esta revisão, ao permitir a exposição de um grupo de 

interferências advindas do SARS-CoV-2, evidencia a 

possibilidade de reconhecimento dessas alterações para 

facilitar o diagnóstico e afastar outras hipóteses, a fim de gerar 

a precocidade do cuidado e inibir a veiculação do vírus, 

favorecendo tanto o paciente quanto a sociedade em geral. 

Por fim, é preciso destacar a necessidade de mais estudos 

na área, vide a singularidade do momento vivido e a 

essencialidade de compreender de forma mais aprofundada e 

específica as diversas formas de interação do novo coronavírus 

com os sistemas do organismo. Com esse conhecimento em 

mãos, tanto o diagnóstico precoce, quanto o tratamento e a 

prevenção se tornarão mais precisos e eficazes. 
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RESUMO: A fibromialgia é uma doença caracterizada por dor 
crônica e difusa pelo corpo, sendo, em alguns casos, 
incapacitante. É associada a distúrbios do sono, fadiga e 
dormência, ansiedade e depressão, com consequente impacto 
na qualidade de vida. O objetivo do trabalho é identificar os 
impactos da fibromialgia na qualidade de vida dos pacientes e 
as intervenções para amenizar tais sofrimentos. Trata-se de 
uma revisão bibliográfica realizada pela análise de estudos 
científicos selecionados nas bases de dados SciELO, LILACS, 
PubMed, Uptodate, utilizando os descritores Fibromialgia, 
Fibrosite, Síndrome da Dor Miofascial Difusa. Encontramos no 
total 60 artigos, dos quais selecionamos 38 estudos publicados 
entre 2015 e 2020. Observamos o importante impacto negativo 
da doença na vida dos pacientes. Além dos sintomas dolorosos, 
a doença causa sensações de incapacidade e tristeza, 
repercutindo nas rotinas do paciente, diminuindo sua 
capacidade de realizar atividades diária, impactando, inclusive 
economicamente, em suas vidas. A prática de exercícios físicos 
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de baixo impacto, como caminhada, pilates e hidroginástica 
melhoram a força muscular e auxiliam no controle dos sintomas; 
grupos de apoio interdisciplinar, ampliando os conhecimentos, 
ajudando a ter outra percepção da doença, auxiliando no 
convívio social e nos distúrbios psicológicos, também 
apresentou impacto positivo na evolução destes pacientes. 
Observamos que a educação em saúde, o autocuidado e o 
suporte familiar, são ferramentas essenciais no manejo integral 
do paciente fibromiálgico. 
PALAVRAS-CHAVE: Fibromialgia. Fibrosite. Síndrome da Dor 
Miofascial Difusa. Qualidade de Vida. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No século XX, a fibromialgia (FM) foi considerada uma 

doença muscular ou causada por inflamação nos tecidos moles, 

e por isso, foi chamada de fibrosite (SLUKA; CLAUW, 2016). No 

entanto, diversos estudos mostraram que a FM é um distúrbio 

no processamento da dor, o qual inclui o somatório temporal da 

dor, a diminuição da inibição da dor endógena, alteração em 

receptores da dor e aumento na produção de neuropeptídeos 

algogênicos (GOLDENBERG, 2020). 

No decorrer dos anos, a dor crônica passou a ser 

reconhecida como um problema de saúde pública. Dentre elas, 

a FM, sendo, desta vez, reconhecida como uma síndrome 

clínica caracterizada por dor crônica em todo o corpo, 

principalmente em músculos e ossos, não resultante de 

processos inflamatórios ou lesões articulares (BAAS; 

FIGUEROA, 2019). Associado às dores, também pode haver 

fadiga, dormência, rigidez, sintomas psíquicos e distúrbios do 
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sono. No entanto, a principal manifestação é a dor, que pode 

ser mais importante e pesquisada em sítios mais específicos 

chamados de tender points. (PEREIRA et al., 2017). 

É uma síndrome de etiopatogenia complexa e pouco 

conhecida, mas que pode acometer ambos os sexos, com uma 

maior incidência no sexo feminino e na faixa etária de 35 a 44 

anos de idade. Apesar disso, ainda pode ocorrer em crianças, 

adolescentes e idosos (SOUZA; PERISSINOTTI, 2018). 

Estudos evidenciaram que os indicadores epidemiológicos 

relacionados à prevalência da FM podem ser diversos e variam 

conforme o estudo realizado, os métodos e até mesmo a 

população investigada (HEYMANN et al., 2017). 

O desenvolvimento da síndrome da fibromialgia parece 

ser influenciado por fatores ambientais, hormonais e genéticos. 

Sua prevalência varia de 0,2 a 6,6% na população geral, com 

mulheres mais afetadas que homens, na proporção de 9:1 

(FRIEDRICH et al.; 2020). 

Sabe-se que a predisposição genética é uma condição 

que está relacionada ao desenvolvimento da FM, 

principalmente se houver casos em parentes de primeiro grau. 

Assim, alguns genes relacionados à dor foram associados à 

FM, como o catecol-O-metiltransferase (COMT), responsável 

pela regulação do catabolismo de neurotransmissores de 

catecol, incluindo epinefrina, noradrenalina e dopamina 

(GOLDENBERG, 2020).  

Um estudo realizado com mais de 400 pacientes 

coreanos com FM e 400 controles, constatou que polimorfismos 

do gene COMT se correlacionaram com o risco de FM tal como 

sensibilidade à dor (PARK et al, 2016). Entretanto, outros 

estudos não detectaram relação direta do COMT com FM, 
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incluindo um estudo com mais de 2700 pacientes com FM (LEE 

et al, 2018).  

O diagnóstico de FM é desafiador, já que para concluir 

que o paciente tem fibromialgia leva em média de 2 a 3 anos 

após os primeiros sintomas. E baseado nisso, foram elaboradas 

classificações, critérios para aprimorar a investigação 

(SALAFFI, 2020).  

É comum a associação de outras comorbidades na vida 

desses pacientes, o que contribui para uma pior qualidade de 

vida e consequentemente, maior sofrimento. Dessas, as que 

ocorrem com maior frequência são as síndromes da fadiga 

crônica, da dor miofascial, do cólon irritável e a uretral 

inespecífica. (OLIVEIRA et al., 2019).  

Além disso, pesquisas já identificaram que a alimentação 

é um fator de forte contribuição na qualidade de vida desses 

pacientes, uma vez que já foi identificado baixos níveis de 

muitas vitaminas e minerais, como o magnésio. Este, tem 

grande impacto na presença da dor, pois sua deficiência tem 

sido associada a casos de cefaleia, enxaqueca, doenças 

cardiovasculares e alterações metabólicas (BATISTA et al., 

2016).  

Nesse sentido, outros estudos também verificaram a 

relação da FM com elevado índice de massa corporal e maior 

progressão para o desenvolvimento de síndrome metabólica. 

Uma metanálise publicada por Simental-Mendia et al. (2017), 

concluiu que o magnésio tem uma relevante ação na 

fisiopatologia da inflamação, atuando no controle de um 

processo de inflamação sistêmica crônica de baixo grau. Outro 

estudo transversal analítico observacional, não encontrou 

diferença na composição corporal e nos parâmetros 
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metabólicos entre as pessoas com e sem FM (ANDRETTA et 

al., 2020). 

Em relação aos sintomas psicossomáticos presentes na 

FM, destaca-se a depressão que, juntamente com outros 

distúrbios psicológicos pode estar presente em até 80% dos 

fibromiálgicos. Além disso, quando comparados com os 

pacientes diagnosticados com outras doenças crônicas - 

câncer, artrite reumatoide e outros -, os com FM apresentam 

uma qualidade de vida inferior (GOULART; PESSOA; JÚNIOR, 

2016). A condição psicogênica resulta em maiores aflições, 

situações de isolamento social, privação de cuidados, 

dificuldade na adesão ao tratamento e consequente 

desesperança. 

Pacientes com FM apresentam elevado grau de perda 

funcional, até mesmo para atividades simples da vida diária. A 

dor crônica, a ansiedade e a inatividade física geram mais 

sofrimento e depressão alimentando o sistema de 

sensibilização central e estimulando o ciclo da cronicidade da 

doença (MASTROIANNI et al., 2017). 

A doença está associada à morbidade significativa e, 

pelo fato de induzir limitações à atividade física, podem 

influenciar indiretamente na mortalidade relacionada a outras 

doenças que dependem em sua condução da atividade física 

de rotina, como nas doenças cardiovasculares. 

A melhor compreensão da fisiopatogenia da doença e a 

instituição de tratamentos mais específicos para a FM serão 

fundamentais para melhorar a função e qualidade de vida, 

diminuindo seu impacto negativo na vida dos pacientes 

(OLIVEIRA JUNIOR; ALMEIDA, 2018). 
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        Nosso trabalho tem como objetivo identificar as melhores 

intervenções e as evidências científicas que demonstrem seus 

reais impactos na qualidade de vida dos pacientes com FM. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizamos ampla pesquisa bibliográfica em diversas 

bases de dados e bibliotecas virtuais na análise de artigos e 

trabalhos publicados em livros e revistas buscando o melhor 

embasamento científico para o estabelecimento de discussão e 

análise crítica sobre o tema em questão. 

Para o seu desenvolvimento foram empregadas as 

seguintes etapas: identificação da questão norteadora; 

definição dos critérios de inclusão e exclusão do aporte teórico; 

categorização e análise dos estudos; extração e interpretação 

dos resultados e síntese do conhecimento. 

De acordo com as etapas de desenvolvimento da 

pesquisa, temos como questão norteadora: como a fibromialgia 

pode afetar na qualidade de vida do paciente e o que fazer para 

amenizar tais sofrimentos? Realizamos revisão bibliográfica 

nas bases de dados PubMed, Uptodate, Scielo, Lilacs, no 

idioma de publicação na língua portuguesa, inglesa e 

espanhola. 

Usamos combinações entre as seguintes palavras-

chaves consideradas descritores no DeCS (Descritores em 

Ciências de Saúde): fibromialgia/fibromyalgia, qualidade de 

vida/quality of life, síndrome da dor miofascial aguda/diffuse 

myofascial pain syndrome. Os termos foram usados como 

descritores e também como palavra de título e do resumo. 
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A pesquisa literária ocorreu entre os meses de março a 

outubro de 2020. Inicialmente foram coletadas 60 produções 

científicas e anexadas ao software de gerenciamento de 

referências bibliográficas Mendeley, o qual auxiliou a 

organização e compartilhamento dos materiais para a leitura. 

Após a revisão dos resumos, foram selecionados 34 artigos, 

com os seguintes critérios de inclusão: trabalhos publicados 

entre o período de 2015 a 2020, artigos em língua portuguesa, 

inglesa e espanhola, livros, dissertações, monografias e 

bibliotecas virtuais. Em seguida, como critérios de exclusão, foi 

considerado: a data de publicação anterior a 2015, inadequação 

a temática principal proposta no trabalho, falha na abordagem 

técnica e artigos com repetição do conteúdo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O impacto da FM na vida do paciente começa desde o 

momento do seu diagnóstico, no instante em que o indivíduo 

descobre que possui tal patologia e que a mesma não tem cura, 

é uma doença crônica. Ocorre uma mistura de sentimentos, 

como dúvidas, tristezas e sensação de incapacidade. 

Geralmente, após ter a notícia do seu diagnóstico, os indivíduos 

buscam informações de diversas formas: internet, grupos de 

autoajuda e especialistas. Isso faz com que conheçam 

experiências semelhantes de outras pessoas que possuíam as 

mesmas preocupações e angústias, mas que hoje não a 

apresentam mais. Dessa forma, sentem-se acompanhados em 

seu processo e consequentemente, menos preocupados 

(MAZO; ESTRADA, 2018). 
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A fibromialgia é uma síndrome que traz limitações ao 

paciente, em que há uma mudança no cuidar, dessa forma, 

ocorre uma sobrecarga e estresse na família que passa a 

desenvolver tarefas que antes eram do enfermo. A rede de 

atenção é essencial, pois irá exercer um acolhimento efetivo, 

uma atenção centrada na pessoa e na família, o cuidado 

continuado, a atenção programada, multiprofissional, apoio 

matricial, acompanhamento não presencial, atendimento 

coletivo e a promoção do autocuidado (BERARDINELLI et al., 

2017). 

No entanto, cada indivíduo dispõe de suas 

particularidades e reage de formas diferentes ao diagnóstico. A 

família é um fator determinante para esse proceder, pois 

apresenta uma forte representatividade na rede de apoio. 

Conforme comparecem às consultas com o paciente, lembram 

da importância de tomar os medicamentos, realizam exercício 

físico juntos, estão presentes na hora da dor e oferecem o 

suporte não só físico, mas também psicológico, fazendo toda a 

diferença no processo de aceitação da doença (SANABRIA 

MAZO; GERS, 2018).  

Por outro lado, alguns referiram que a falta dessa 

assistência foi a condição mais difícil durante o curso da 

doença, principalmente pelo mal entendimento das suas dores, 

resultando em sentimentos de solidão e desamparo. Nesse 

sentido, pesquisas realizadas anteriormente demonstraram que 

a falta de conhecimento da etiologia da doença e o estigma 

sofrido pelos pacientes no próprio sistema de saúde, tornam-se 

barreiras na comunicação (ARMENTOR, 2017).   

O diagnóstico da fibromialgia é eminentemente clínico. 

Para isso, utiliza-se os critérios de classificação para FM do 
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American College of Rheumatology de 1990 (ACR 1990) que 

avalia a presença de dor difusa (acima e abaixo da cintura, 

dimídio direito e esquerdo e axial) e do exame físico dos pontos 

dolorosos (HEYMANN, 2017).  

EM 2010 o ACR publicou novos critérios na avaliação da 

FM baseados em áreas potencialmente dolorosas e um índice 

de gravidade dos sintomas (SSI), resultado da soma dos 

escores de fadiga, distúrbios do sono, distúrbios cognitivos e 

sintomas somáticos (0 a 3 pontos cada), bem como na extensão 

desses sintomas. Recomenda-se a associação das duas 

classificações para obter o diagnóstico com maior acurácia. No 

entanto, é possível concluir a investigação apenas com os 

critérios de 2010 (HEYMANN et al., 2017). 

O uso do Índice de Dor Generalizada - Widespread Pain 

Index (WPI >7), associado à Escala de Gravidade de Sintomas 

- Symptom Severity (SS >5), ambos baseados nos sintomas do 

paciente, permite acurácia diagnóstica de 90,8% (sensibilidade 

de 90,9% e especificidade de 85,9%) quando comparada aos 

critérios ACR 1990 (HEYMANN et al., 2017).  

Em 2011, houve modificações nos critérios de 2010 e foi 

criado o ACR 2011. Em uma análise comparativa, observou-se 

que esse critério parece ter melhor desempenho quando 

comparado com o julgamento clínico. No entanto, as alterações 

publicadas estão mais indicadas para pesquisas 

epidemiológicas, o que torna o ACR 2010 mais utilizado para o 

diagnóstico na prática clínica (SALAFFI, 2020). 

 O ACR 2016 adicionou mais critérios para dor 

generalizada, definindo como dor em quatro das cinco regiões, 

detalhando os sintomas somáticos como dor de cabeça, dor ou 

cãibras no abdômen inferior e depressão, e confirmando a 
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estrutura da escala polissintomática de estresse (SALAFFI, 

2020). 

Após a aceitação do diagnóstico da FM, os pacientes 

alegaram desenvolver estratégias de enfrentamento da doença, 

como evitar vitimização, controle do consumo de drogas, 

inserção em grupos de apoio nas redes sociais, autorregulação 

emocional, tentam continuar com suas atividades diárias, 

recorrem às crenças espirituais, aprendem a administrar o limiar 

da dor, adaptam-se à alimentação, estabelecem redes de apoio 

e praticam exercícios físicos (SANABRIA MAZO; GERS, 2018); 

BICCHERI; ROUSSIAU; MAMBET-DOUÉ, 2016). 

Essas estratégias permitiram que os pacientes se 

concentrassem na busca pelo bem-estar físico e psicológico, 

tornando possível alcançar níveis mais baixos de intensidade 

da dor e mostrando que eles têm algum grau de controle sobre 

os sintomas da doença (BICCHERI; ROUSSIAU; MAMBET-

DOUÉ, 2016). Entretanto, aqueles pacientes que apenas 

aplicaram estratégias passivas de enfrentamento, notaram a 

dor como invencível. Essa aceitação faz com que essas 

pessoas se isolem socialmente, renunciem suas atividades 

prazerosas e desenvolvam comportamento de evitamento da 

dor (BICCHERI; ROUSSIAU; MAMBET-DOUÉ, 2016).  

Os dados mostram que a intensidade da dor sentida, 

influencia todos os pilares da vida do paciente. Para muitos, a 

dor virou sinônimo de fragilidade, o corpo tornou-se uma fonte 

de dor e não de prazer, gerando sentimentos de raiva, 

desamparo e tristeza. Esse desequilíbrio psicológico, pode 

tornar a dor mais intensa, chegando até ser necessário parar 

com as atividades que estavam sendo realizadas. Já outros 

pacientes relataram melhor adaptação à doença quando 
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começaram a combater a dor ao invés de entregarem-se a ela 

(SANABRIA MAZO; GERS, 2018).  

Assim, comparada a outras doenças crônicas, a 

fibromialgia é uma condição que demanda atenção à saúde, e 

há altos custos diretos e indiretos gerados por essa patologia, 

pois além dos gastos com tratamentos, os pacientes podem ter 

perda de produtividade, diminuição do número de horas e dias 

trabalhados, desemprego e retirada precoce do mercado de 

trabalho. (OLIVEIRA JUNIOR et al, 2019). Ademais, os custos 

aumentam conforme a gravidade da doença. 

Nesse sentido, autores identificaram que as dimensões 

mais frequentemente afetadas na FM são 3: biológica, que 

determina a localização, intensidade e duração da dor; 

psicológica, que está relacionada às respostas de 

enfrentamento dos sintomas e ajustes à eles, e social, que inclui 

a percepção e os significados que o paciente atribui à doença 

(SANABRIA MAZO; GERS, 2018). 

Os sintomas da doença, somados ao abalo psicológico, 

favorecem a criação de pensamentos de vitimização e 

catastrofismo, também, comportamentos de hipervigilância e 

evitação. A dor, distúrbios de sono, cansaço, fadiga e 

depressão foram sintomas que mais impactaram a qualidade de 

vida dos pacientes, resultando em pouca motivação para 

realizarem atividades físicas, profissionais e sociais (MULLER 

V et al., 2017; ARMENTOR, 2017). 

 O distúrbio do sono afeta mais de 90% dos pacientes 

com fibromialgia, as reclamações são de inquietação noturna, 

movimentos involuntários das pernas, despertares frequentes,  

associados a crises álgicas, ansiedade, prejuízo cognitivo, 

interferindo na qualidade de vida. (OLIVEIRA, D. et al., 2019). 
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O sono não reparador é vinculado ao agravamento dos 

sintomas e incremento das limitações funcionais. (OLIVEIRA, 

A. et al., 2018). 

As deteriorações das habilidades físicas, sociais e 

estado emocional favorecem um estilo de vida mais sedentário, 

diminui a tolerância ao exercício, aumenta a probabilidade de 

apresentar excesso de peso e aumenta os sentimentos de 

incapacidade e percepção de pouco valor pessoal (SENER et 

al., 2016).   

O sentimento de incapacidade gerado pela dor, 

desanima o paciente no enfrentamento da doença e como 

consequências ocorre a amplificação da própria dor e dos 

distúrbios emocionais. Os fatores psicológicos como ansiedade 

e depressão, parecem ter grande influência no nível de 

debilidade causado pela doença, influenciando no seu 

aparecimento e exacerbação dos sintomas (PERROT, 2019). 

Esses aspectos também foram significativamente associados à 

incapacidade causada na FM (HAUSER; SARZI; 

FITZCHARLES, 2019). 

 Um estudo realizado por BAAS et al., comprovou que o 

grupo de depressão teve uma pontuação significativamente 

maior do que o grupo sem depressão no escore global do 

WHODAS 2.0 -  instrumento prático e genérico de avaliação de 

saúde e deficiência no âmbito populacional ou clínico (OMS, 

2015). Da mesma maneira, o grupo de ansiedade teve uma 

pontuação significativamente maior que o grupo de não 

ansiedade. Deste modo, foi evidenciado que pessoas com FM 

estão em maior risco de depressão, apresentando também, um 

efeito independente e negativo na função física. 



IMPACTOS DA FIBROMIALGIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS 
PACIENTES 

 

472 
 

A dor crônica, depressão e debilidade parecem afetar 

relacionamentos interpessoais, principalmente os conjugais 

(FREITAS et al., 2017). O excesso de apoio do parceiro gerou 

desconforto e sentimento de incapacidade com consequente 

sentimento de desequilíbrio conjugal. Além disso, o excesso de 

apoio familiar foi percebido em algumas pessoas como um 

lembrete da dor, fragilidade e dependência. Essa superproteção 

ocasiona uma perda de liberdade, com o julgamento da família 

sobre a necessidade de estar sempre disponível para ajudar em 

todas as atividades (SANABRIA MAZO; GERS, 2018). 

Em resposta a essa atenção e ajuda excessiva, alguns 

pacientes tomaram a decisão de guardarem para si suas 

emoções e às vezes tinham dificuldade de se relacionarem com 

outras pessoas. Em alguns casos, os pacientes e seus 

familiares conseguiram se adaptar, mas em outros os 

relacionamentos deterioraram (SANABRIA MAZO; GERS, 

2018). 

Na maioria dos casos, as mulheres possuem mais 

responsabilidades domésticas. Diante da doença, torna-se 

necessário a adaptação e a mudança na distribuição de tarefas, 

o que afetou negativamente o ambiente familiar. Alguns 

pacientes relatam que há o sentimento da doença como um 

invasor do relacionamento conjugal, familiar e com os amigos. 

Em contrapartida, outros relatam que evitam expor sua doença 

ao ambiente social para evitarem rejeição ou julgamentos 

(SANABRIA MAZO; GERS, 2018). 

Esse julgamento ocorre tanto no âmbito familiar e social, 

como no profissional de saúde, pois, por ser uma síndrome de 

etiopatogenia complexa e pouco conhecida, é difícil mensurar a 

dor do paciente, principalmente quando sua deficiência não é 
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visível, o que agrava ainda mais o sofrimento físico e emocional 

(FREITAS et al., 2017). 

Infelizmente, a FM ainda é muitas vezes 

subdiagnosticada pelo fato de possuir uma abrangência muito 

grande dos seus sintomas. Um estudo mostrou que o tempo 

para o seu diagnóstico pode levar cerca de 2 anos ou mais, com 

o paciente sendo atendido em média por 3,7 médicos diferentes 

durante esse período. Diante da multiplicidade de sintomas, 

muitos pacientes recorrem a automedicação com analgésicos e 

anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), antes mesmo de 

irem se consultar com um médico, mesmo sem evidência de 

seu funcionamento (ARNOLD et al., 2016). 

Como ainda conhecemos totalmente a fisiopatologia da 

doença, o tratamento é limitado ao alívio dos sintomas e 

melhora da qualidade de vida do paciente. Diante deste cenário, 

muitos pacientes possuem histórico de repetidas trocas de 

terapia, polifarmácia e descontinuação de terapêuticas, não 

sendo tratados adequadamente (ARNOLD et al., 2016).  

Diversos medicamentos com bom perfil de eficácia e 

segurança têm apresentado impacto positivo no controle mais 

efetivo dos sintomas com consequente melhora na qualidade 

de vida individual, social e econômica destes pacientes 

(VILAÇA et al., 2019). De acordo com Ribeiro (2016) os 

antidepressivos tricíclicos (amitriptilina), a ciclobenzaprina, a 

gabapentina, os inibidores da recaptação da serotonina e da 

adrenalina (duloxetina e milnacipran) apresentam melhores 

evidências quanto à eficácia no tratamento de fibromialgia. 

        Entre essas medicações, a amitriptilina é o fármaco que 

reúne mais informação na literatura acerca dos seus benefícios 

no tratamento, pois inibe a recaptação tanto de noradrenalina 
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como de serotonina, o que gera analgesia central em sistemas 

moduladores descendentes, com bom nível de recomendação 

em estudos clínicos, em doses menores que 50 mg/dia, 

proporcionando melhora da dor, da fadiga e do sono 

(FRIEDRICH et al., 2020). 

         A orientação adequada sobre o mecanismo de ação, o 

tempo de para início desta ação e possíveis efeitos adversos 

das medicações são eventos fundamentais para que exista 

aderência terapêutica. A parada da medicação gerada muitas 

vezes por algum retardo no seu início de ação é muito 

frequente, gerando amplificação de sintomas, e manutenção da 

dor e do sofrimento. (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2019).  

          Outros fatores que também diminuem a aderência ao 

tratamento são idade mais elevada, intensidade da dor, 

posologia, polifarmácia, qualidade da relação médico-paciente, 

classe de medicamentos prescritos, percepção da necessidade 

de analgésico, classe social, gênero e escolaridade. O fato de 

persistirem os sintomas, especialmente os dolorosos, faz com 

que o paciente tenha em mente que qualquer que seja seu 

tratamento, não alcançará a cura (OLIVEIRA JUNIOR et al., 

2019). 

Dessa forma, torna-se importante o investimento na 

didática do atendimento médico que deve esclarecer cada item 

prescrito. Um exemplo importante é a orientação da não 

utilização de determinados fármacos que apesar de 

proporcionar analgesia identificável pode oferecer risco à 

integridade de órgãos vitais (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2019).  

Entretanto, mais importante do que o tratamento 

farmacológico, é a educação do paciente. Ele precisa colocar 

em prática os tratamentos não farmacológicos, como a 
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realização de exercício físico, terapias e higienização do sono, 

uma vez que a execução desses já tiveram suas eficácias 

cientificamente comprovadas em pacientes com FM (ARNOLD 

et al., 2016). Além disso, é fundamental que esses pacientes 

compreendam a existência das limitações que existem acerca 

do seu tratamento. Para Oliveira Júnior e Almeida (2018), a 

educação sobre a doença é a primeira e mais importante etapa 

do tratamento. Não é recomendada a prescrição de qualquer 

tratamento antes que o paciente entenda a doença. 

Diante da presença de variados sintomas e 

comprometimento da qualidade de vida, somado a baixos 

resultados satisfatórios do controle do quadro clínico, a 

abordagem terapêutica da FM deve ser multidisciplinar e 

individualizada de acordo com a intensidade e características 

dos sintomas de cada paciente, sendo necessário compreender 

que alvo principal do tratamento é o controle ou a remissão da 

doença e não a sua cura (FRIEDRICH et al., 2020). 

A melhora dos sintomas na FM pode ser ocasionada por 

uma dieta balanceada, reduzir o consumo de açúcar, sal, 

gordura e álcool e introduzir alimentos saudáveis para evitar o 

aparecimento de doenças metabólicas. Os antioxidantes, 

atuando sobre o stress oxidativo, associados com os 

analgésicos podem reduzir a dose do remédio e assim aliviar a 

sensação de dor nos pacientes com fibromialgia (BATISTA et 

al., 2016). A adoção de hábitos saudáveis, cuidado com o corpo 

e com a mente, alimentação equilibrada, relacionamentos 

interpessoais agradáveis, tempo para lazer entre outros hábitos 

que melhorem o bem-estar do indivíduo, são elementos 

fundamentais melhoria da qualidade de vida (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2019). 
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A realização de atividade física aeróbica contribui na 

diminuição dos sintomas de dor, fadiga, depressão com ganhos 

significativos na qualidade de vida desses pacientes (CONTE 

et al., 2018), reduzindo a necessidade dos medicamentos. A 

prática de exercícios que melhorem a força muscular também 

pode auxiliar no controle dos sintomas, visto que a alta força 

muscular está associada a menores níveis de dor em pacientes 

com FM (LARSSON et al., 2018). Estimular a adoção de 

hobbies e contatos sociais de boa qualidade também estão 

entre as medidas de suporte diante destes pacientes. 

Estudos mostram que a prática de exercícios físicos de 

leve intensidade, como a caminhada, auxilia no bem-estar 

físico, psicológico, nas relações sociais, na autoavaliação e na 

qualidade do sono, diminuindo, inclusive, o risco de quedas. 

(OLIVEIRA, D. et al., 2019).  

A prática do pilates também é um método de treinamento 

de baixo impacto que tem sido recomendada. Um estudo piloto 

conduzido com pacientes com FM, atenuou os níveis de dor 

relacionados com a amenização da dor muscular tardia, o baixo 

impacto e a menor produção de fadiga periférica induzida pelo 

treinamento. No entanto, é necessário que esta prática seja 

realizada de modo contínuo para permanência dos benefícios 

do método (CORDEIRO et al., 2020). 

 A terapia aquática tem mostrado benefícios para a 

melhora da qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia 

com melhora da capacidade funcional, do sono, na sensação 

da dor, qualidade de vida e sintomas depressivos (OLIVEIRA et 

al., 2019b). 

         A associação entre a prática de exercícios aeróbicos e 

exercícios de força atua de maneira sinérgica, modulando a dor, 
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agindo no controle de neurotransmissores como a serotonina e 

a noradrenalina, proporcionando ao paciente uma sensação de 

bem-estar e autocontrole, auxiliando-os na realização das 

atividades da vida diária (CORDEIRO, et al., 2020).  

A depressão está entre as comorbidades psiquiátricas 

mais frequentes. Aproximadamente 30% dos pacientes com FM 

apresentam os sintomas no momento do diagnóstico e 74% 

possuem a probabilidade de desenvolver durante a evolução 

clínica da doença. Os sintomas de depressão podem 

comprometer a qualidade de vida desses pacientes no que se 

refere ao aumento da percepção da dor e da incapacidade 

funcional (CONTE et al., 2018).  

Mulheres obesas com fibromialgia estão mais 

susceptíveis a ansiedade e depressão quando comparadas 

com as pacientes de peso normal, esta é mais uma condição 

que pode estar associada ao grupo de fenômenos relacionados 

a FM e que trazem impactos relevantes, inclusive nas relações 

de trabalho destes pacientes (OLIVEIRA et al., 2019b). No 

entanto, a ocupação profissional se constitui em uma forma de 

escape psicológico e de interação social, podendo ser uma 

alternativa no combate à depressão e baixa autoestima tão 

frequentes no indivíduo com FM (MARTINS, 2016). 

A educação em saúde é essencial para o autocuidado, 

pois as pessoas adquirem o interesse de cuidar do seu bem-

estar e da comunidade de forma construtiva. Assim, engloba o 

processo de saúde-doença, sendo importante para a 

manutenção da saúde e/ou evitar e/ou retardar a doença 

(OLIVEIRA et al., 2019b). Desse modo, pode-se entender que 

a busca pelo cuidado pessoal avalia continuamente suas 

necessidades relacionadas à saúde, bem como realizar 
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atividades destinadas ao seu bem estar, à promoção e à 

manutenção de saúde. Para isso, a prática clínica observa a 

importância desse papel ativo no indivíduo, para que seu 

tratamento seja bem-sucedido. 

A autocompreensão da saúde é um parâmetro para a 

qualidade de vida individual e social. Dessa forma, 

pesquisadores afirmam que a frequente queixa de dor crônica 

é devido a falha da autopercepção da saúde, contribuindo para 

elevação de consequências físicas e psíquicas. (OLIVEIRA, D. 

et al., 2019) 

Com isso, foram feitas pesquisas com o intuito de avaliar 

a eficiência da formação de um grupo interdisciplinar 

multicomponente com os pacientes de fibromialgia, no qual 

evidencia a importância do autocuidado, aprimorar os 

conhecimentos sobre a doença com base nas experiências de 

outros pacientes, resultando em benefícios na qualidade de 

vida, alívio das dores (OLIVEIRA et al., 2019b). 

O projeto interdisciplinar apresenta dinâmicas 

participativas, colaborativas, de respeito mútuo, de 

solidariedade, informação qualificada, apoio e motivação que 

potencializam a capacidade dos pacientes e de suas famílias 

de conduzirem de forma pró ativa sua própria patologia e 

participarem do processo, compartilhando decisões com os 

diversos agentes envolvidos em seu tratamento 

(BERARDINELLI et al., 2017) (MIRANDA et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

A fibromialgia é uma síndrome de amplificação dolorosa 

crônica com etiopatogenia complexa, multifatorial e, ainda, 
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pouco compreendida. Diante das manifestações dolorosas, o 

paciente passa a ter sua vida pessoal, social e profissional 

comprometida, com impacto significativo na sua qualidade de 

vida global. 

 Por seu caráter limitante os pacientes tendem a evitar 

e/ou temer a realização de atividades físicas, acreditando que 

estas poderiam promover exacerbação de suas dores. No 

entanto, existem dados robustos na literatura demonstrando 

que a prática regular de exercícios beneficia estes pacientes 

impactando positivamente sua qualidade de vida, melhorando 

os sintomas dolorosos, diminuindo o risco de doenças 

associadas ao sobrepeso, melhorando sua condição 

psicológica e diminuindo a dependência dos tratamentos 

medicamentosos.  

O diálogo e o suporte familiar são imprescindíveis na 

vida desses pacientes, contribuindo para o melhor 

enfrentamento e aceitação da doença, sendo este apoio físico 

e psicológico, também um promotor de melhor qualidade de 

vida. 

 A educação em saúde é primordial para melhorar o bem-

estar do paciente, pois permite um conhecimento ampliado 

sobre a doença, a maneira de se cuidar corretamente e a 

prevenção contra os agravos da enfermidade. É importante 

também a auto percepção do indivíduo a respeito da sua saúde, 

identificando adequadamente possíveis limitações, suas 

queixas físicas e psíquicas. 

A adesão ao tratamento também influência 

significativamente nos resultados, sendo de fundamental 

importância o comprometimento do paciente no uso das 

medicações prescritas pelo médico, evitar a automedicação, 
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praticar atividade física associada a uma alimentação 

equilibrada, preferencialmente, com acompanhamento de 

profissional habilitado.  

A compreensão dos diversos impactos da FM na 

qualidade de vida dos pacientes e as diversas ferramentas 

utilizadas em sua condução demonstram que podemos 

contribuir de forma substancial na melhoria da doença, mas 

que, diante da grande subjetividade envolvida em todos os 

prismas desta patologia, ainda existem muitos desafios, muitas 

necessidades não atendidas e lacunas que esperamos que 

sejam atendidas e preenchidas pela pesquisa científica. 
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RESUMO: A Coronavirus Disease 19 (COVID-19) é causada 
pelo Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2), um novo vírus da subfamília coronavidiae que 
afeta predominantemente o trato respiratório. No entanto, 
outros sistemas corpóreos, inclusive o sistema nervoso, 
também podem ser afetados. O presente trabalho objetiva 
revisar a ocorrência de manifestações neurológicas e seus 
mecanismos em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. Trata-
se de uma revisão bibliográfica realizada a partir de uma 
pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo, utilizando os 
descritores MeSH: “betacoronavirus”, “nervous system 
diseases”, “brain diseases” e “pneumonia, viral” integrados pelo 
operador booleano AND. O SARS-CoV-2 é um vírus RNA de 
fita simples da família Coronaviridae que utiliza o receptor da 
enzima conversora angiotensina II (ECA II) para se acoplar às 
células. Este receptor é encontrado em vários órgãos, bem 
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como no sistema nervoso. Desse modo, o indivíduo infectado 
pode apresentar sintomas neurológicos com intensidade 
variável. As manifestações decorrem da possível 
neurovirulência do SARS-CoV-2, explicada por: transporte 
neuronal retrógrado (especialmente pela via olfatória), aumento 
da permeabilidade da barreira hematoencefálica, lesão indireta 
por citocinas além de reação cruzada imunomediada. Portanto, 
os profissionais de saúde devem aumentar seu grau de 
suspeita com atenção para um manejo adequado dos 
pacientes, aventando-se a possibilidade de COVID-19 como um 
diagnóstico diferencial diante de quadros neurológicos, 
especialmente no período de pandemia. 
Palavras-chave: Sistema nervoso. Infecções por coronavírus.  

Betacoronavirus. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Descrita em dezembro de 2019 na cidade chinesa de 

Wuhan, a Coronavirus Disease 19 (COVID-19) é causada pelo 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

CoV-2), capaz de cursar com Síndrome da Angústia 

Respiratória Grave. Os coronavírus (CoVs) são vírus RNA de 

fita simples, dos quais destacam-se os do gênero β 

(coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio - 

MERS-CoV -, SARS-CoV e SARS-CoV-2), que infectam seres 

humanos e são altamente patogênicos (HAN et al., 2020, YUKI; 

FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020).   

Os principais sinais e sintomas descritos na COVID-19 

incluem febre, fadiga, mialgia e dispneia (GUAN; HAN, 2020; 

JIN et al., 2020). Apesar de acometer predominantemente o 

sistema respiratório, há relatos de envolvimento do sistema 
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nervoso pelo SARS-CoV-2 (LI et al., 2020). Uma série de 

possíveis mecanismos, tais como: o transporte neuronal 

retrógrado, especialmente pela via olfatória, a presença dos 

receptores da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) II em 

neurônios e células da glia, a ativação de citocinas inflamatórias 

com comprometimento da barreira hematoencefálica (BHE) e 

reações cruzadas imunomediadas ajudam a explicar o 

envolvimento neuronal na COVID-19. Além destes, o 

envolvimento de outros sistemas com distúrbio de coagulação 

e disfunção endotelial vascular podem desencadear eventos 

cerebrovasculares em pacientes com COVID-19 (LI et al., 2020; 

MAO et al., 2020; PENNISI et al., 2020; POYIADJI et al., 2020; 

ROBINSON; BUSL, 2020).  

Objetivos: descrever as manifestações neurológicas, 

determinar os mecanismos virais capazes de alterar funções 

nervosas e investigar o impacto das manifestações 

neurológicas no prognóstico dos pacientes com COVID-19.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão da literatura 

desenvolvida com base na descrição das principais 

manifestações neurológicas em pacientes com COVID-19. 

A busca na literatura foi realizada de junho a agosto de 

2020, utilizando as bases de dados PubMed e Scielo. Foram 

aplicados os descritores MeSH “betacoronavirus”, “nervous 

system diseases”, “brain diseases” e “pneumonia, viral” 

integrados pelo operador booleano AND, conforme as 

associações Betacoronavirus AND Nervous system diseases, 
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Betacoronavirus AND Brain diseases e Betacoronavirus AND 

Pneumonia, Viral.  

Para a busca e seleção dos artigos, foram considerados 

os seguintes critérios de inclusão: artigo original, relato de caso, 

série de casos, estudo multicêntrico, estudo observacional, 

revisão da literatura, carta ao editor, artigo de opinião, presença 

dos descritores e artigos escritos na língua inglesa. Foram 

excluídos os artigos que não respondiam à pergunta 

norteadora, artigos em versão "pré-print" e os artigos repetidos 

(que apareceram em mais de uma base de dados e em mais de 

uma associação de descritores). A amostra final foi constituída 

por 32 artigos. 

Foi realizada a leitura de artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão, mediante leitura na íntegra e síntese dos 

conteúdos, o que tornou possível a identificação de aspectos 

acerca das manifestações neurológicas da COVID-19, que 

foram detalhadamente analisados. Os resultados foram 

expostos e discutidos, pontuando as convergências e 

divergências entre os achados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os primeiros casos da COVID-19 surgiram em dezembro 

de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei. Após 

a análise de swab orofaríngeo em paciente com pneumonia de 

origem desconhecida, o Centro Chinês de Controle e 

Prevenção de Doenças identificou o atual coronavírus, SARS-

CoV-2 (GUAN et al., 2020). 

Os coronavírus são vírus RNA de fita simples, positivos, 

envelopados e pertencentes à subfamília Coronaviridae. São 
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divididos em quatro gêneros: α, β, γ e δ, mas apenas os dois 

primeiros infectam mamíferos. Anteriormente, seis CoVs 

causavam doenças em humanos; desses, quatro (229E, HKU1, 

OC43 e NL63) caracterizam-se pela baixa patogenicidade e 

cursam com doenças respiratórias leves, representando de 

10% a 30% das infecções do trato respiratório superior, e dois 

(SARS-CoV e MERS-CoV) pela alta patogenicidade, infectando 

predominantemente as vias aéreas inferiores, podendo causar 

pneumonia grave (GUO et al., 2020; HAN et al., 2020). 

De maneira interessante, a sequência genômica 

completa do SARS-CoV-2 revelou que o vírus possui maior 

correspondência com os Bat-CoV (família de CoVs capazes de 

infectar morcegos). O material genético do SARS-CoV-2 é 

cercado pela proteína Nucleocapsídica (N) e por um envelope 

contendo as proteínas Spike (S), Envelope (E) e Membrana (M) 

(HAN et al., 2020). A proteína S determina a diversidade, o 

tropismo celular e a transmissão interespecífica de CoVs, 

catalisando a entrada do vírus na célula hospedeira (SUN et al., 

2020; YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020). Esta possui 

duas subunidades funcionais: S1 e S2. A primeira realiza a 

ligação do vírus ao receptor da célula hospedeira, enquanto a 

segunda efetua a fusão das membranas virais e celulares (HAN 

et al., 2020).  

O SARS-CoV-2 utiliza o receptor de ECA II para se 

acoplar às células. Apesar de ser expresso predominantemente 

nas células alveolares do tipo II (AT2) no pulmão, o receptor de 

ECA II é encontrado no SNC, coração, enterócitos, rim e bexiga 

(LIANG et al., 2020; YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 

2020; ZHOU et al., 2020). As gotículas respiratórias são o 

principal meio de transmissão do SARS-CoV-2, mas a 
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superfície ocular deve ser considerada, uma vez que o epitélio 

conjuntival pode ser facilmente contaminado; o período de 

incubação do vírus dura, em média, 4 a 8 dias (HAN et al., 

2020). 

Apesar de todas as faixas etárias serem suscetíveis ao 

vírus, pacientes idosos com comorbidades possuem maior 

probabilidade de sofrer doença grave (GUAN; HAN et al., 2020). 

A maioria dos pacientes diagnosticados com SARS-CoV-2 

possuem sintomas leves a moderados e podem se recuperar 

em 1 a 2 semanas; 13,8% dos casos representam quadros 

graves, 4,7% quadros críticos, 2,3% têm como desfecho o óbito 

e 1,2% dos casos são assintomáticos (JIN et al., 2020). A idade 

média dos infectados foi de 47 anos, sendo a maioria do sexo 

masculino. Os sintomas iniciais incluem tosse, febre, fadiga, 

mialgia e dispneia; diarreia e vômito podem ocorrer, mas são 

menos comuns (GUAN et al., 2020). Em estudos recentes 

incluindo pacientes com COVID-19, linfopenia foi um achado 

comum, ocorrendo em 65% dos casos, além de opacidade 

bilateral pulmonar em vidro fosco e áreas subsegmentares de 

consolidação em 98% da amostra (HUANG et al., 2020; JIN et 

al., 2020).  

O diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 é realizado 

por meio da RT-PCR em tempo real, que detecta o ácido 

nucleico viral contido em amostras respiratórias superiores e 

inferiores ou através de anticorpos encontrados no soro dos 

pacientes com risco epidemiológico, características clínicas 

e/ou exames laboratoriais suspeitos. Ressalta-se que, no 

momento, o SARS-CoV-2 possui uma taxa de mortalidade 

menor que a do SARS-CoV e do MERS-CoV; no entanto, 

infecta maior número de indivíduos, o que pode ser explicado 
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pela disseminação por pessoas assintomáticas e por maior 

tempo de permanência no ar (AHN et al., 2020; LIU et al., 2020). 

Exames de sangue podem demonstrar contagem normal 

ou reduzida de glóbulos brancos e linfopenia. Na maioria dos 

casos, há envolvimento pulmonar bilateral na Tomografia 

Computadorizada (TC) de Tórax. Para mais, foi demonstrado 

que pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) apresentavam, à TC de tórax, múltiplas áreas lobulares e 

subsegmentares bilaterais de consolidação, enquanto os 

pacientes que não necessitam de internação em UTI 

apresentavam opacidade bilateral em vidro fosco e áreas 

subsegmentares de consolidação (JIN et al., 2020).   

A relação entre patógenos virais respiratórios e a 

ocorrência de manifestações neurológicas é conhecida. Estas 

variam desde alterações autolimitadas a complicações 

neurológicas graves, como encefalite, encefalomielite, 

cerebrite, SGB, mielite flácida aguda, encefalopatia necrosante 

e status epilético. Dentre os principais vírus que guardam essa 

relação, destacam-se: CoVs, influenza, metapneumovírus 

humano (hMPV), vírus sincicial respiratório e enterovírus 

(ROBINSON; BUSL, 2020). De modo semelhante, há relatos de 

envolvimento extrapulmonar, inclusive do sistema nervoso 

central, em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 (LI et al., 

2020). 

O conhecido potencial neuroinvasivo e neurotrópico dos 

coronavírus e sua condução ao sistema nervoso central (SNC) 

são postulados pelo uso de vias de transporte, como as vias 

hematogênica, linfática e neurais, com destaque para a via 

olfatória. A resposta inflamatória sistêmica causada pela 

infecção viral pode também facilitar o acometimento neural 



Manifestações neurológicas em pacientes com COVID-19: uma 
revisão da literatura 

 

491 
 

pelos vírus, uma vez que a função protetora da BHE pode estar 

prejudicada devido ao aumento da permeabilidade ocasionada 

por fatores inflamatórios (MEHTA et al., 2020; MAO et al., 2020; 

ROBINSON; BUSL, 2020).  

Além disso, citocinas secretadas por neurônios 

infectados podem ocasionar lesão indireta ao SNC, 

especialmente em indivíduos suscetíveis ou com 

comprometimento da imunidade em resposta ao vírus (LI et al., 

2020). 

A infecção pelo SARS-CoV-2 promove uma resposta 

inflamatória com liberação de interleucina (IL)-2, IL-7, fator 

estimulante da colônia de granulócitos, interferon-γ, proteína 

quimiotática de monócito, proteína inflamatória do macrófago 1-

α, proteína indutível 10 e fator de necrose tumoral-α, além de 

influenciar na elevação dos níveis de marcadores inflamatórios, 

como proteína C reativa, D-dímero, ferritina, dentre outros. Este 

aumento associa-se a maior risco de morte em pacientes com 

COVID-19 (MEHTA et al., 2020). Somado a isso, a elevação de 

citocinas pode ocasionar hipercoagulabilidade e suas 

consequências, como eventos trombóticos, a exemplo de 

doença cerebrovascular aguda (FOX et al., 2020; YIN et al., 

2020). 

Com efeito, a migração viral para o SNC ocorre por 

transporte transcelular e paracelular, no contexto de violação da 

BHE, ou através de nervos periféricos, por transporte axonal 

retrógrado (ROBINSON; BUSL, 2020). Diante disso, a utilização 

das vias de propagação neural pelo SARS-CoV-2 é proposta 

como possível mecanismo causador das manifestações 

neurológicas da COVID-19 (LI; BAI; HASHIKAWA, 2020; 

ROBINSON; BUSL, 2020).  
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A via olfatória é a mais associada à migração neural do 

vírus, uma vez que mantém contato direto com o epitélio nasal, 

local preferencial de infecção pelo SARS-CoV-2. Os nervos 

olfatórios são formados por axônios não mielinizados e 

delgados que atravessam a placa cribriforme do osso etmóide 

para terminar no bulbo olfativo (ROBINSON; BUSL, 2020).  

Adicionalmente, demonstrações de que o SARS-CoV e 

o MERS-CoV infiltram-se em cérebros de camundongos 

quando colocados na cavidade intranasal destes enriquecem a 

possibilidade de transporte do SARS-CoV-2 por meio da via 

olfatória (DAS; MUKHERJEE; GHOSH, 2020). O SARS-CoV-2 

pode aderir a diferentes regiões do sistema respiratório, tais 

como: cavidade nasal, faringe, nasofaringe, laringe e traqueia; 

facilitando a infecção dos neurônios localizados no epitélio 

olfativo e, após a migração viral, a infecção de células do SNC 

(LI et al., 2020). 

A disseminação que ocorre por meio da via olfatória pode 

afetar estruturas talâmicas e do tronco encefálico, onde estão 

localizados neurônios medulares, do núcleo ambíguo e do trato 

solitário, importantes estruturas regulatórias da respiração. A 

invasão viral pode, portanto, desencadear irregularidades na 

dinâmica respiratória, achado presente em pacientes com 

COVID-19 (DAS; MUKHERJEE; GHOSH, 2020; LI; BAI; 

HASHIKAWA, 2020). 

 Adicionalmente, outras vias são estudadas como 

possíveis meios de propagação do SARS-CoV-2 para o sistema 

nervoso, como o transporte neuronal retrógrado viral por meio 

do nervo vago e da via entérica, consequente à infecção 

gastrointestinal pelo vírus. No entanto, há poucas evidências 

sobre o envolvimento específico do sistema nervoso entérico na 



Manifestações neurológicas em pacientes com COVID-19: uma 
revisão da literatura 

 

493 
 

COVID-19 (DAS; MUKHERJEE; GHOSH, 2020; ROBINSON; 

BUSL, 2020).  

Outra justificativa para a ocorrência de manifestações 

neurológicas encontra-se na possibilidade de reação cruzada 

imunomediada. Durante a infecção pelo SARS-CoV-2, os 

anticorpos produzidos são capazes de atacar células 

endoteliais e neurônios, resultando em prejuízo da BHE e em 

encefalite autoimune, quando há presença de fatores 

predisponentes (LI; XUE; XU, 2020). 

A invasão celular do SARS-CoV-2 e sua rápida 

replicação parecem ser suportadas pelo receptor ECA II. 

Durante a conexão entre vírus e receptor, especialmente 

durante períodos de alta carga viral, pode haver esgotamento 

do receptor ECA II na membrana celular. Nesses casos, os 

efeitos prejudiciais de angiotensina II podem aumentar devido 

ao estímulo exacerbado aos receptores. O down-regulation do 

receptor ECA II, ocasionado por tratamento com inibidores da 

ECA II, por exemplo, poderia levar a um aumento da expressão 

de ECA II e colocar a população hipertensiva em maior risco 

para o COVID-19 devido ao aumento da angiotensina II, 

tornando as células mais vulneráveis à infecção pelo SARS-

CoV-2 (PENNISI et al., 2020).  

Esse receptor é expresso em baixos níveis no córtex 

cerebral, mas altamente presentes em áreas cerebrais 

específicas, como substância nigra, ventrículos cerebrais, 

neurônios e em células gliais, como astrócitos e 

oligodendrócitos. No sistema nervoso periférico, sua expressão 

em grande escala ocorre nos bulbos olfatórios. A BHE também 

possui alta expressão de receptores ECA II nas células 

endoteliais (DONG et al., 2020; MAO et al., 2020).  
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A afinidade entre o SARS-CoV-2 e os receptores de ECA 

II é maior quando comparada à ligação entre o SARS-CoV e 

essa estrutura (DAS; MUKHERJEE; GHOSH, 2020; WRAPP et 

al., 2020; ZHOU et al., 2020). A neurovirulência do SARS-CoV-

2 pode estar relacionada ao grau de expressão do receptor no 

SNC, embora este receptor seja expresso, também, em células 

endoteliais. A proteína S do vírus pode permitir a interação 

deste na microcirculação cerebral com receptores ECA II 

expressos no endotélio capilar, levando a manifestações 

neurológicas (PENNISI et al., 2020). 

A manifestações neurológicas da COVID-19 descritas na 

literatura são variáveis – cefaleia, náusea, vômitos, tontura, 

mialgia, fadiga, hiposmia, doença cerebrovascular, encefalite, 

miopatias (LI; XUE; XU, 2020; MAO et al., 2020; POYIADJI et 

al., 2020; WANG et al., 2020). Em uma coorte recente, dos 

pacientes diagnosticados com COVID-19, 36,4% apresentaram 

sintomas neurológicos, sendo 24,0% relacionados ao SNC e 

19% ao sistema nervoso periférico (SNP). Os pacientes com 

sintomas de SNC apresentaram, mais comumente, tontura e 

cefaleia (MAO et al., 2020). Semelhantemente, em estudo 

realizado com pacientes diagnosticados com COVID-19 na 

China, foi encontrada queixa de cefaleia em até 15,0% dos 

pacientes (GUAN et al., 2020).  

A presença de sintomas neurológicos foi relacionada, 

ainda, a maior grau de severidade da COVID-19 (LI; BAI; 

HASHIKAWA, 2020). Em coorte, 88% dos pacientes com 

doença grave apresentaram manifestações neurológicas, como 

doença cerebrovascular aguda, distúrbios da consciência e 

sintomas musculoesqueléticos. Percebeu-se, ainda, que 

pacientes com sintomas de SNC associados à doença severa 
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apresentavam contagem de linfócitos mais baixa, que pode 

indiciar imunossupressão em pacientes com SARS-CoV-2, e 

contagem de plaquetas e níveis de ureia sanguínea maiores em 

relação àqueles sem sintomas de SNC. Em suma, o 

envolvimento do SNC indicou prognóstico ruim, piora do quadro 

clínico e morte súbita (MAO et al., 2020).  

Devido aos potenciais mecanismos fisiológicos 

envolvidos nas manifestações neurológicas da COVID-19 e de 

sua relação com sinais e sintomas, estas podem ser agrupadas 

em três estágios. A maioria dos pacientes com quadro 

neurológico, no entanto, não apresenta todos os estágios de 

acometimento neurológico (FOTUHI et al., 2020).  

No estágio 1, a ligação entre SARS-Cov2 e receptores 

ECA II limita-se às células epiteliais nasais e gustativas, cujo 

acometimento da via olfatória é o principal mecanismo da 

doença. Nessa fase, os pacientes podem apresentar hiposmia, 

anosmia ou distúrbios do paladar (FOTUHI et al., 2020; XU et 

al., 2020).  

Algumas séries relataram esse comprometimento, que 

ocorre precocemente e tem curso autolimitado na maioria dos 

pacientes (MAO et al., 2020; XU et al., 2020). Em coorte recente 

19% dos pacientes diagnosticados com COVID-19 

apresentaram sintomas relacionados ao acometimento do 

sistema nervoso periférico, com presença de hipogeusia em 

5,6% dos casos e hiposmia em 5,1% dos pacientes, suportando 

ideia de uma rota neuronal pela via olfatória (MAO et al., 2020).  

No estágio 2, os pacientes apresentam quadro pró-

trombótico devido à resposta imune exacerbada ao SARS-CoV-

2, que tem papel na elevação de proteína C reativa, D-dímero 

e ferritina. A hipercoagulabilidade e a lesão endotelial podem 
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culminar em doença cerebrovascular aguda, associada a um 

pior prognóstico de maneira significativa em pacientes com 

COVID-19 (FOTUHI et al., 2020; LI; BAI; HASHIKAWA, 2020; 

MAO et al., 2020; SAGGESE et al., 2020; ZHOU et al., 2020).  

Em uma série de casos de pacientes apresentando 

manifestações neurológicas no curso da COVID-19, percebeu-

se que aqueles com infecção grave apresentavam níveis mais 

elevados de D-dímero em relação aos pacientes com doença 

leve ou moderada (MAO et al., 2020). Além disso, pacientes 

com acidente vascular encefálico (AVE) parecem ser mais 

suscetíveis a infecções graves, e a infecção por COVID-19 é 

descrita como um fator de risco para esta complicação 

(MARKUS; BRAININ, 2020).  

Ademais, uma série de casos sobre características 

neurológicas de pacientes com infecção severa pelo SARS-

CoV-2 mostrou que 84% possuíam algum achado neurológico 

ao exame clínico, como agitação motora, sinais do trato 

corticoespinal e sinais focais, que podem indicar doença 

cerebrovascular, síndrome disexecutiva e anormalidades na 

perfusão cerebral em pacientes submetidos à ressonância 

nuclear magnética (HELMS et al., 2020). 

Recente estudo mostrou que a incidência de AVE entre 

pacientes internados em hospitais de Wuhan, China, 

diagnosticados com COVID-19 foi de aproximadamente 5%, em 

pacientes com média de idade de 71 anos e idade mínima de 

55 anos que apresentavam doença grave e comorbidades, 

como hipertensão arterial, diabetes, doença arterial coronariana 

e história clínica de doença cerebrovascular (LI et al., 2020). Os 

achados deste estudo corroboram para a maior gravidade da 

infecção pelo SARS-CoV-2 quando há presença de 
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manifestações neurológicas e comorbidades. De modo 

semelhante, uma série de casos envolvendo quatro indivíduos 

com AVE confirmado radiologicamente e infecção concomitante 

pelo SARS-CoV-2, mostrou que 3 pacientes tinham idade maior 

que 80 anos, e um dos pacientes tinha 73 anos de idade; todos 

possuíam comorbidades e fatores de risco para o 

desenvolvimento de AVE (AVULA et al., 2020).  

No entanto, uma série de casos de Nova Iorque 

descreveu presença de AVE de grandes vasos em pacientes 

jovens diagnosticados com infecção pelo SARS-CoV-2, todos 

com idade menor que 50 anos. Dois pacientes, ambos com 

menos de 40 anos de idade, não faziam uso de medicações e 

não apresentavam comorbidades ou fatores de risco para AVE; 

os demais apresentavam fatores de risco, como hiperlipidemia, 

hipertensão arterial, diabetes e um dos pacientes, o mais velho, 

com 49 anos, tinha história prévia de AVE; 3 dos pacientes 

apresentavam sintomas neurológicos associados à COVID-19, 

como cefaleia e letargia (OXLEY et al., 2020).  

Os dados expostos anteriormente chamam atenção pela 

divergência com muitos relatos e estudos, uma vez que a 

frequência de doenças cerebrovasculares é maior na população 

mais velha, com comorbidades ou fatores de risco associados 

para desenvolver AVE.  Diante do exposto, a associação entre 

AVE e COVID-19 em pacientes jovens requer uma investigação 

mais detalhada, pois a faixa etária e a presença de 

comorbidades ou de fatores de risco em pacientes com AVE e 

COVID-19 é variável (OXLEY et al., 2020).  

O distanciamento social, o isolamento e o medo de se 

apresentar ao hospital devido à pandemia foram vistos como 

contribuintes para resultados ruins devido à necessidade de 
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ações terapêuticas rápidas que sevem ser estabelecidas diante 

de pacientes com AVE (OXLEY et al., 2020). 

No estágio 3 do envolvimento neurológico durante a 

COVID-19, a tempestade de citocinas da COVID-19 danifica a 

BHE e resulta em infiltração de fatores inflamatórios e outros 

componentes (incluindo partículas virais) no meio cerebral, 

resultando em edema cerebral. A alta carga viral desse estágio 

ocupa maior porção de receptores ECA II, resultando em níveis 

elevados de angiotensina II pelo estímulo à conversão de 

angiotensina. Todos esses fatores aumentam o risco de 

hemorragia intracraniana (FOTUHI et al., 2020). Os pacientes 

podem apresentar quadro mais grave, como encefalite e 

encefalopatia hemorrágica, que já foram descritas. 

A encefalopatia hemorrágica aguda, descrita em 

paciente com COVID-19, esteve atrelada a alteração do estado 

mental e outros sinais de encefalopatia hemorrágica 

necrotizante (EHN), uma complicação rara que pode ocorrer em 

outras infecções virais. Caracteriza-se por lesões simétricas 

multifocais no encéfalo, particularmente no tálamo, associadas 

à tempestade de citocinas e ao colapso na BHE. É mediada, 

principalmente, por IL-6 (POYIADJI et al., 2020). A EHN pode 

ser causada também por reação cruzada imunomediada, na 

qual anticorpos contra o SARS-CoV-2 lesam células endoteliais 

da BHE e neurônios do encéfalo (LI; XUE; XU, 2020). 

Além dos distúrbios neurológicos citados anteriormente, 

há relatos de pacientes com diagnóstico prévio de COVID-19 

apresentando complicações pós-infecciosas. Os mecanismos 

imunológicos e inflamatórios, altamente presentes na COVID-

19, explicam a patogênese de doenças imunomediadas, como 

a SGB, uma polineuropatia inflamatória aguda desmielinizante 
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que pode ocorrer após infecção gastrointestinal ou respiratória 

(ALBERTI et al., 2020). 

 A SGB aguda foi relatada em pacientes com história 

prévia e recente de COVID-19 e presença de sinais típicos da 

síndrome, como parestesia nas extremidades dos membros, 

fraqueza distal evoluindo rapidamente para uma tetraparesia 

severa e flácida e eletroneuromiografia típica. Acredita-se que 

o mimetismo molecular, ou compartilhamento de epítopos 

semelhantes entre partículas virais e componentes do nervo 

periférico, estimula os linfócitos T ou B, levando à reação 

cruzada, na qual os anticorpos se ligam a componentes 

nervosos periféricos, ocasionando lesão (PENNISI et al., 2020).  

Um caso de uma mulher de 61 anos sem diagnóstico 

confirmado de COVID-19, que apresentou sinais típicos da 

síndrome, foi tratada conforme protocolo para tratamento de 

SBG e apresentou melhora progressiva do quadro neurológico, 

no entanto, a infecção pelo SARS-CoV-2 foi confirmada sete 

dias após início do quadro (ZHAO et al., 2020). Outro caso de 

SGB concomitantemente à infecção pelo SARS-CoV-2, ocorreu 

em um paciente do sexo masculino de 71 anos que apresentou 

sinais típicos da síndrome, além de febre baixa na semana 

anterior à admissão e dispneia moderada na admissão, tendo 

confirmação radiológica e laboratorial de COVID-19 (ALBERTI 

et al., 2020).  

A associação temporal e a inflamação sistêmica típica da 

COVID-19 podem estar relacionadas ao desenvolvimento da 

SGB. Porém, são necessárias maiores investigações 

epidemiológicas para confirmar esta relação (ALBERTI et al., 

2020; ZHAO et al., 2020).  
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Estudos e séries de casos analisaram presença de 

componentes virais no líquido cefalorraquidiano (LCR) de 

pacientes com manifestações neurológicas. Alterações 

inespecíficas moleculares na análise do LCR, como aumento 

dos níveis proteicos de forma leve a moderada e pleocitose 

leve, podem ser esperadas e relacionam-se à replicação viral e 

à inflamação. No entanto, a RT-PCR para SARS-CoV-2 em 

amostras de LCR foi negativa em grande parte dos casos 

relatados até o momento (AL SAIEGH et al., 2020; HELMS et 

al., 2020; NAJJAR et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Averigua-se que pacientes com infecção causada pelo 

SARS-CoV-2 estão sujeitos a manifestações neurológicas e 

merecem atenção, visto que há maior possibilidade de estar 

diante de pacientes com infecção grave que necessitam, por 

sua vez, de prontidão e cuidados específicos durante o 

atendimento clínico. Além disso, em período atual de pandemia, 

ao atender pacientes com manifestações neurológicas a equipe 

multiprofissional de saúde deve considerar a infecção pelo 

SARS-CoV-2 como um diagnóstico diferencial, evitando 

diagnóstico tardio. Diante disso, conhecer as possibilidades de 

neuroinvasão e os possíveis sinais e sintomas neurológicos 

pode propiciar manejo efetivo dos pacientes apresentando 

quadro sugestivo de acometimento nervoso concomitante à 

presença de COVID-19, podendo, também, diminuir as chances 

de complicações e de pior desfecho. 
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RESUMO: O ser humano, devido a sua condição de organismo 
multicelular, oferece um cenário comum ao dos demais animais 
e plantas: a oportunidade de colonização por microorganismos. 
Esta interação entre macro e microorganismos esteve presente 
desde os tempos mais remotos e é o alicerce para a 
compreensão do conceito de infecção, o qual se encontra 
interligado com o estado de doença. O presente trabalho 
obedece ao desenho de revisão de literatura, cujo objetivo 
central é descrever de que forma os hábitos alimentares e a 
situação socioeconômica influenciam o contágio pela 
Helicobacter pylori, ao mesmo tempo em que oferece dados 
que podem enriquecer o repertório de conhecimentos de 
profissionais de saúde interessados no tema, auxiliando-os em 
seu ofício. Para tanto, esta pesquisa se solidificou através de 
bases de dados confiáveis, a saber: Scielo, PubMed e LILACS, 
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com buscas realizadas no mês de julho de 2019. Como critérios 
de seleção, considerou-se os textos completos de publicações 
com até 4 anos, obtidos a partir de palavras-chave unidas por 
operadores booleanos, excluindo-se os que não satisfizeram 
estes pré-requisitos, assim como os que não possuíam 
coerência com o tema. Como resultados, verificou-se visível 
associação positiva entre a infecção e baixos níveis 
socioeconômicos, assim como alta ingestão de sal e 
industrializados. 
Palavras-chave: Helicobacter pylori. Dieta. Fatores 

Socioeconômicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um trabalho realizado em 1982, Marshall e Warren 

isolaram um bacilo a partir de biópsias de mucosa gástrica de 

pacientes diagnosticados com gastrite ativa, úlcera gástrica ou 

úlcera duodenal, que viria a ser conhecido posteriormente como 

Helicobacter pylori (H. pylori). Desde então, o número de 

publicações sobre o tema não parou de crescer. Hoje, baseado 

em um estudo de 2015, estima-se que 4,4 bilhões de pessoas 

estejam colonizadas por esta bactéria, o que equivale a cerca 

de 50% da população mundial (Diaz et al., 2017). H. pylori é 

uma bactéria espiralada, flagelada e Gram-negativa que 

coloniza especificamente o estômago humano. A sua infecção 

leva a gastrite crônica, a qual pode evoluir para úlcera péptica 

e câncer gástrico (MABEKU et al., 2018). 

H. pylori é uma bactéria Gram-negativa que vive no meio 

gástrico humano. Ela coloniza o estômago e provoca uma 

inflamação local em quase todos os hospedeiros; um processo 
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contínuo aumenta o risco de desenvolver gastrite atrófica, 

metaplasia intestinal e adenocarcinoma gástrico sem cardia 

(KOTILEA et al., 2019; MONNO et al., 2019; OBAIDAT; 

ROESS, 2019). O quarto câncer mais comum é o câncer 

gástrico causado por esta bactéria é a segunda causa de 

mortalidade por câncer no mundo (ASSAAD et al., 2018). Cerca 

de 50% da população mundial está infectada pelo H. pylori e 

essa taxa de infecção é maior nos países subdesenvolvidos do 

que nos países desenvolvidos (GOH, 2018). O relatório da taxa 

de infecção é o seguinte, 15,5% para os países desenvolvidos 

e 93,6% para os países subdesenvolvidos(GOYO et al., 2016; 

XIA et al., 2016; ZAIDI, 2016). Sabe-se que tal patogéno é 

contagioso, embora a via exata de transmissão não seja 

conhecida. 

O conhecimento dos profissionais de saúde a respeito da 

epidemiologia da bactéria, suas vias de transmissão e fatores 

de risco populacionais contribui para o desenvolvimento de 

medidas de saúde pública para a prevenção e controle dessa 

infecção e suas morbidades correlatas (KOTILEA et al., 2019). 

No entanto, fatores que influenciam o risco de aquisição da 

infecção por H. pylori ainda não estão totalmente estabelecidos, 

razão pela qual a comunidade científica ainda demanda por 

estudos sobre a associação da infecção por H. pylori com os 

possíveis fatores de risco que afetam sua aquisição (MONNO 

et al., 2019). 

Zaid et al. (2016, p. 344) afirma que, dos órgãos que 

compõem o ser humano, estômago e intestino estão entre os 

principais afetados pela dieta e fatores ambientais, como a 

higiene pessoal, razão pela qual desempenham um papel 
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crítico nos distúrbios gastrintestinais. Nesse sentido, à luz de 

estudos científicos e moleculares recentes, os componentes da 

dieta podem modular os processos patogênicos por simples 

antioxidante a atividades anticancerígenas complexas, 

facilitando instalação e desenvolvimento de comportamento 

patogênico pelo do H. pylori. Segundo o mesmo autor, o alto 

consumo de sal, por comprometer a integridade da mucosa 

gástrica, semeia condições para a infecção do bacilo cuja 

presença, por si só, não causaria doença, fenômeno este 

recorrentemente apontado como o “enigma asiático”. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa baseada 

na pesquisa bibliográfica, método que sintetiza a produção 

científica relevante acerca do tema de forma ordenada e 

abrangente, constituindo, assim um corpo de conhecimento.  O 

levantamento do acervo bibliográfico foi realizado a partir de 

julho de 2019 e incluiu artigos nacionais e internacionais, 

experimentais ou não experimentais. As bases de dados 

utilizadas foram Scielo, PubMed e Lilacs, sendo incluídas 

somente a literatura dos últimos cinco anos. Os descritores 

aplicados na pesquisa foram:  “H. pylori” , que foi associado 

através do termo “and” a expressões como “hábitos 

alimentares” e “condições socioeconômicas”  com os 

correspondentes em inglês.   

Os critérios de inclusão e exclusão se basearam na data 

da publicação e na coerência com a temática. Com isso, foram 

englobadas bibliografias com data a partir de 2015 que 
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contribuíram para solucionar a pergunta norteadora da 

pesquisa: “existe relação entre hábitos alimentares e condições 

socioeconômicas com o acometimento por H. pylori?”.   Tanto 

as respostas afirmativas quanto negativas foram consideradas 

e não houve exclusão por territorialidade ou tamanho da 

amostra analisada. Foram excluídos textos que não tinham 

como temática principal o H. pylori.  Em relação ao tipo de 

estudo, não entraram na análise os relatos de caso, entretanto, 

observou-se desde estudos descritivos até revisões 

sistemáticas, contabilizando o número de estudos de cada tipo 

e seus resultados. Os artigos encontrados repetidamente em 

diferentes bases de dados foram contados somente uma vez.   

Após a definição da questão norteadora, aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão e utilização da ferramenta de 

pesquisa, foram extraídas as informações de importância dos 

artigos que posteriormente passaram pelo processo de  análise 

e interpretação de resultados. Os estudos foram organizados 

no Excel 2016® com registros de informações guiadas pelo 

instrumento de coleta de dados: título, autor, ano de publicação, 

metodologia, tipo do estudo, população, principais resultados e 

conclusões encontrados. 

O nível de evidência foi atribuído de acordo com a 

classificação de desenho de estudo em sete categorias: nível 1, 

para revisões sistemáticas e meta-análise; nível 2, estudo 

randomizado aleatoriamente controlado; nível 3, estudo 

controlado randomizado sem aleatorização; nível 4, estudos de 

coorte e caso-controle bem concebido; nível 5, revisão 

sistemática de estudos descritivos e qualitativos; Nível 6, estudo 
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descritivo ou qualitativo; e nível 7, evidências de opinião ou 

consenso (EDUCAÇÃO, 2014). 

O fluxograma abaixo traz detalhamentos acerca da 

seleção dos artigos: 

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos com os 
descritores “H. Pylori” e “Dietary habits” 
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Fonte: Elaborada pelos autores. 

Figura 2. Fluxograma da seleção dos artigos com os 

descritores “H. Pylori” e “socioeconomic factors” 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Dessa forma, após a aplicação dos critérios de exclusão, 

totalizaram 25 artigos utilizados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A H. pylori é uma bactéria em forma de espiral, de 

coloração Gram-negativa e possuidora de flagelos, o que lhe 

concede motilidade. Além disso, é capaz de neutralizar o pH ao 

seu entorno, capacitando-a a habitar o trato gastrointestinal alto 

humano. Trata-se de um patógeno de elevada prevalência; 

estimando-se que até 50% das população mundial esteja 

infectada, muito embora sejam assintomáticos em sua maioria. 

(ASSAAD et al., 2018).  

Há evidências suficientes para  afirmar a existência de 

uma transmissão bastante heterogênea, uma vez que a 

infecção pode ser antecedida por contaminação fecal-oral ou 

oral-oral, transmitindo-se principalmente através de água ou 

alimentos contaminados (GOH, 2018). A outras bactérias, já se 

atribuiu papel de protagonismo na patogênese de processos 

neoplásicos, contudo, a H. pylori foi a primeira a ser associada 

formalmente à capacidade carcinogênica. Sendo associada ao 

desenvolvimento de múltiplas doenças do trato gastrointestinal 

superior entre elas: Gastrite, úlcera gastro-duodenal, câncer 

gástrico e linfoma de tecido linfóide associado à mucosa ou 

linfoma “MALT”. Sendo também posteriormente considerada a 

segunda maior causa de morte relacionada ao câncer no 

mundo (ASSAAD et al., 2018).  

À luz dessa relação, evidências demonstraram que a 

taxa de mortalidade por câncer gástrico entre os nativos do 

Alasca é mais de três vezes maior do que entre os americanos. 

Esta informação, associada a abundante parcela de pessoas 

infectadas por H. pylori nesta população, permitem inferir uma 
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relação causal entre a presença do agente e a referida 

malignidade, dado que 75% dos nativos dessa região possuem 

anticorpos IgG contra H. pylori (MIERNYK et al., 2018).  

Contudo em populações indianas aparentemente o 

aumento da prevalência do H. pylori indica proteção contra o 

desenvolvimento de câncer gástrico. O que é chamado de 

“paradoxo indiano” e pode indicar alguma proteção genética 

para câncer gástrico com presença da bactéria (GOH, 2018). 

Assim como as demais doenças de natureza infecciosa, 

a afecção recebe influência de uma larga gama de fatores 

ambientais. Lu et al. (2018) demonstra haver um estreito 

relacionamento entre temperatura média anual e, inclusive, 

níveis de luz solar média. Assim, a maior temperatura anual 

média correlaciona-se com menores taxas de infecção pelo 

H.pylori, ao contrário da luz solar média, cuja associação é de 

oposição. Krueger et al. (2015) indica  associações entre a 

presença do H. pylori com fatores de risco ambiental, como o 

uso de água de poços e tarefas ocupacionais que lidam com o 

solo. 

A análise de resultados de diversos estudos transversais 

e meta análises que encontravam o microorganismo por 

metodologia convencional via endoscopia digestiva alta com 

biópsia gástrica não estabeleceram qualquer relação com sexo, 

etnia e predisposição genética (MELESE et al., 2019; 

MAHAMID et al., 2019). 

Por outro lado, alguns estudos que analisaram a 

soroprevalência de antígenos para H. pylori foram capazes de 

associar a soropositividade ao sexo masculino e com taxa de 

crescimento proporcional à idade alcançando o pico próximo 
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aos 30 anos, sendo a maior parte das infecções contraídas 

antes dos 5 anos de idade. Além disso, associou-se também à 

população negra e hispânica, provavelmente devido ao estado 

socioeconômico (MABEKU et al., 2018; NEGASH et al., 2018; 

LORENZO et al., 2019). 

O trabalho Ozbey e Hanafiah (2017), realizado na faixa 

pediátrica, encontrou que os fatores de risco estão relacionados 

a etnias, características inerentes ao lar, localização geográfica, 

condições de vida, fontes de água, tipo de moradia, presença 

ou ausência de sistemas de esgoto e coleta de lixo no ambiente 

habitacional. 

O status socioeconômico parece ser um dos principais 

fatores relacionados a infecção por H. pylori em crianças. Além 

disso, origem dos alimentos e da água aparentam ter um alto 

impacto na prevalência de infecção por H. pylori em todo o 

mundo (KOTILEA et al., 2019). 

O estudo Basílio et al. (2018), realizado no Nordeste do 

Brasil, indica que o consumo da água potável tratada 

incorretamente é o maior fator de risco para a contaminação do 

homem pelo H. pylori, o que indica, portanto, a necessidade de 

melhorias no tratamento público de água e melhores condições 

de saneamento básico. 

Apesar do não esclarecimento completo da via de 

transmissão da bactéria, a sua transmissão está associada a 

pessoas que habitam no mesmo ambiente e principalmente em 

ambientes superpopulados relacionados ou não a famílias 

grandes, sendo a transmissão dada principalmente durante a 

infância e entre membros da mesma família. Além disso, vários 

estudos genéticos foram realizados na tentativa de identificar 
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padrões de predisposição a infecções entre eles polimorfismos 

de genes que codificam interleucinas e “Toll-like receptors” 

(TLRs) sendo estes associados à maior incidência de câncer 

gástrico em pacientes asiáticos. A carcinogênese induzida pela 

presença do H. pylori com certeza possui múltiplos fatores que 

interferem, por isso é improvável associar de forma significante 

apenas um polimorfismo (GOH, 2018). 

Estudos mostram associação negativa entre nível de 

escolaridade maior e infecção por H. pylori, o que indicaria que 

um menor nível de escolaridade estaria associado a uma maior 

prevalência de infecção por H. pylori em adultos, mulheres 

grávidas e crianças. Algumas pesquisas sugerem que isso se 

deve ao fato de que a educação pode influenciar as práticas de 

higiene pessoal e doméstica associadas à infecção por H. pylori 

(XIA et al., 2016). 

Xia et al. (2016), estudo feito na Ásia, demonstrou que 

uma dieta rica em carboidratos e doces foi associada 

positivamente à prevalência de infecção por H. pylori. Já uma 

dieta caracterizada por alta ingestão de vísceras de animais, 

como fígado, rins e coração, peixes, frutos do mar e aves foi 

associada a uma redução da prevalência de infecção por H. 

pylori.  

A ingestão de mexilhões e outros molucas e alguns 

vegetais, como pimenta e tomate, todos não cozidos, assim 

água potável e  café  estão correlacionado com a infecção por 

H. pylori. Além disso, o consumo de verduras cruas adquiridas 

de vendedores ambulantes e o consumo de refeições não 

caseiras foram associados também à infecção por H.  pylori 

(MONNO et al., 2019). 
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Além disso, Boyanova et al. (2015)  mostra que a 

ingestão de mel e chá preto está associada a uma prevalência 

reduzida de infecção por H. pylori. Além disso, o consumo de 

mel foi associado a um risco reduzido de positividade para H. 

pylori. 

A hiperglicemia parece ser, paradoxalmente, fator 

protetor contra a infecção pelo H. pylori diminuindo pelo menos 

5 vezes a chance de infecção pela bactéria, havendo relato 

inclusive de piora significativa de hiperglicemia, obesidade e 

dislipidemia após o tratamento antimicrobiano contra a bactéria. 

(ASSAAD et al., 2018).  

Em contrapartida, a coorte Suki et al. (2018)  encontrou 

uma associação positiva entre a infecção por H. pylori e um 

aumento do índice de massa corporal (IMC), com resultados 

significativos em sexo, etnia e idade. A associação entre 

infecção por H. pylori e IMC é difícil pela forte relação com o 

baixo nível socioeconômico, o dificulta o isolamento apenas do 

IMC. 

 Além disso uma ingesta elevada de alimentos com teor 

alto de sódio e baixo teor de cálcio e carotenóides na presença 

de infecção pelo H. pylori também foi uma dieta associada ao 

aumento da mortalidade por câncer gástrico. Sendo que foi 

identificado que consumo de altas concentrações de sódio e 

baixo consumo de comidas frescas como frutas e vegetais são 

fatores independentes para desenvolvimento de câncer 

gástrico (GOH, 2018). 

A ingesta de pepino e folhas verdes mais de uma vez por 

semana aumenta substancialmente a chance de infecção por 

H. pylori e como já foi mostrado que o pepino é um potencial 
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reservatório natural da Salmonella sp. por isso poderia ser 

também do H. pylori. Já no caso das folhas verdes, é 

compreensível que a não lavagem das folhas ou lavagem com 

água contaminada traz risco potencial de contaminação 

microbiológica. Além disso o álcool também foi associado à 

infecção pela bactéria (GOYO et al., 2016). 

O estudo Nguyen et al. (2015) mostram que pessoas 

com alguma educação universitária eram menos propensas a 

ter H. pylori em comparação com aqueles sem educação 

universitária, com taxas ainda mais altas em negros e 

hispânicos com menor escolaridade. Do mesmo modo, como 

demonstrado por Roberts et al. (2015),  em trabalho de revisão 

publicado em 2015 sobre a prevalência deste patógeno e, 

consequentemente, a incidência de câncer gástrico, apresenta 

números menores em países mais ricos (norte e oeste 

europeus) quando comparados a países menos ricos (leste e 

sul europeus). Este encadeamento causal foi associado a 

problemas de saúde e aglomeração residencial, normalmente 

relacionados a condições de vida menos higiênicas (KRUEGER 

et al., 2015). 

Em populações árabes aparentemente há um aumento 

muito significativo da prevalência da infecção por H. pylori 

sendo de 2 a 7 vezes maior que a prevalência reportada em 

outras regiões do planeta. Sendo inclusive mais ligada à 

população com ensino superior completo ou incompleto ao 

invés de níveis socioeconômicos mais baixos como é reportado 

em outros países como Austrália, Canadá, Estados Unidos e 

europa ocidental. (ASSAAD et al., 2018).  
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O estudo Hu et al. (2017) observou que a taxa de 

recorrência de H. pylori esteve inversamente relacionada ao 

índice de desenvolvimento humano (IDH) e diretamente 

relacionados à prevalência de H. pylori, concluindo que a 

recorrência de H. pylori continua sendo um problema 

intimamente associado às condições socioeconômicas e 

sanitárias, sendo, por isso, necessários métodos para reduzir a 

recorrência nos países em desenvolvimento. 

Também vale ressaltar que o uso infrequente das mãos 

para alimentar-se diretamente foi fator protetor para a infecção 

pelo H. pylori e não possuir o hábito de higienizar as mãos antes 

da alimentação foi fator predisponente. Sendo que não utilizar 

do hábito de lavar as mãos após usar o banheiro não foi 

associado à maior prevalência da infecção pelo H. pylori. É 

entendido que o hábito de ferver a água retirada de fontes 

naturais/artesanais previniria a infecção pela bactéria porém 

não há evidências que esse efeito existe sendo apresentados 

apenas resultados inconclusivos (GOYO et al., 2016). 

O estudo Monno et al. (2019) não encontrou uma 

associação relevante em relação a sexo, idade, diferentes tipos 

de profissão, moradia ou exposição a animais de extimação. 

Também não encontrou relação no consumo de frutas, 

legumas, mel, especiarias, carnes vermelhas ou peixe, leites ou 

derivados. 

Tabagismo e convívio domiciliar com pessoas positvas 

para H. pylori foram associados positavamente a maior chance 

de infecção (MONNO et al., 2019). 
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Tabela 01. Conclusão de alguns estudos selecionados. 

Autor  Conclusão 

Lu et al. (2018)  A maior temperatura anual 

média correlaciona-se com 

menores taxas de infecção pelo 

H.pylori 

Krueger et al. (2015) Associação da infecção pelo H. 

pylori com fatores de risco 

ambiental, como o uso de água 

de poços e tarefas ocupacionais 

que lidam com o solo. 

Ozbey e Hanafiah (2017) Considerou a faixa pediátrica e 

percebendo que os fatores de 

risco estão relacionados a 

etnias, características inerentes 

ao lar, localização geográfica, 

condições de vida, fontes de 

água, tipo de moradia, presença 

ou ausência de sistemas de 

esgoto e coleta de lixo no 

ambiente habitacional. 

Basílio et al. (2018) O consumo da água potável 

tratada incorretamente é o maior 

fator de risco para a 

contaminação do homem pelo H. 

pylori. 
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Xia et al. (2016) Um menor nível de escolaridade 

está associado a uma maior 

prevalência dessa infecção em 

adultos, mulheres grávidas e 

crianças. Uma dieta rica em 

carboidratos e doces foi 

associada positivamente à 

prevalência dessa infecção. Já 

uma dieta caracterizada por alta 

ingestão de vísceras de animais 

foi associada a uma redução da 

prevalência de infecção por H. 

pylori.  

Monno et al. (2019) Não encontrou uma associação 

relevante em relação a sexo, 

idade, diferentes tipos de 

profissão, moradia ou exposição 

a animais de extimação. 

Também não encontrou relação 

no consumo de frutas, legumas, 

mel, especiarias, carnes 

vermelhas ou peixe, leites ou 

derivados. Tabagismo e convívio 

domiciliar com pessoas positivas 

para H. pylori foram associados 

positavamente. 
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Goyo et al. (2016) O álcool também foi associado à 

infecção pelo H. pylori. A ingesta 

de pepino e folhas verdes 

aumentaria a chance da 

infecção. 

Fonte: Compilado dos autores. 

CONCLUSÕES  

 

Por fim, pode-se concluir que a relação causal entre H. 

pylori e o câncer gástrico já está bem estabelecida, assim como 

o impacto das condições sanitárias e qualidade da água para 

uma maior prevalência da infecção. A associação mostrou-se 

positiva entre a infecção e baixos níveis socioeconômicos, 

assim como alta ingestão de sal e industrializados 

Outro fatores como sexo e predisposição genética ainda 

precisam de mais estudos que analisem melhor suas 

associações com a infecção. 
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RESUMO: A COVID-19 é uma infecção causada pela síndrome 
respiratória aguda grave e tem afetado as pessoas com 
diferentes sintomatologias. Essa doença tem potencial 
capacidade de invasão ao sistema nervoso que foram 
percebidas clinicamente pelas manifestações neurológicas 
apresentadas pelos pacientes infectados com a doença. O 
presente trabalho tem como objetivo verificar as principais 
manifestações neurológicas nos pacientes com a COVID-19 
descritos pela literatura científica. Trata-se de uma revisão 
integrativa feita em 6 etapas, que utilizou a seguinte questão 
norteadora: “Quais as principais manifestações neurológicas 
em decorrência da covid-19?”. O levantamento bibliográfico foi 
feito nas plataformas BVS, PubMed, LILACS e SciELO, no mês 
de outubro de 2020.  Foram obtidos 39 artigos, após os critérios 
estabelecidos, 9 estudos foram selecionados para compor a 
revisão integrativa, sendo 8 da BVS e 1 da PubMed. Verificou-
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se que as manifestações neurológicas podem ser a primeira 
apresentação clínica e estão presentes principalmente nos 
pacientes com pneumonia grave. Os principais diagnósticos 
neurológicos observados foram encefalopatia, acidente 
vascular cerebral, doenças neurológicas prévias, crises 
epilépticas, transtornos neuromusculares, cefaleia, tonturas, 
convulsões, encefalites, hipogeusia, neuralgia e outras lesões 
encefálicas agudas, além dos sintomas leves inespecíficos. 
Portanto, as condições neurológicas são comuns na COVID-19, 
o que justifica a necessidade de novas pesquisas para 
compreensão da fisiopatologia acerca das manifestações 
neurológicas em pacientes com a doença. 
Palavras-chave: COVID-19. Infecção por coronavírus. 

Neurologia. Pandemia. Sinais e sintomas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atual pandemia é causada por uma síndrome 

respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) que teve 

seus primeiros casos registrados em dezembro de 2019 em 

Wuhan, na China. Desde então, trouxe inúmeros impactos para 

a saúde em vários países (DESAI et al. 2020). 

A doença por coronavírus 2019 (COVID-19) é uma 

patologia infecciosa de propagação rápida causada pelo novo 

coronavírus humano. A patogenia da doença não é totalmente 

conhecida, o que tem impedido a erradicação viral (WHO, 

2020). 

Desse modo, o patógeno é um vírus envelopado capaz 

de ocasionar doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e 

neurológicas, cuja principal forma de propagação é através das 
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secreções respiratórias (ZHU et al., 2020). Observou-se que a 

sua letalidade é baixa e a transmissão, alta (WHO, 2020). 

Nessa perspectiva, a maioria das pessoas infectadas 

com a COVID-19 costumam apresentar doença respiratória 

leve a moderada, incluindo os casos assintomáticos. 

Geralmente, a primeira manifestação da doença são sintomas 

neurológicos. Idosos e pacientes com alguma doença prévia, 

como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças 

respiratórias crônicas e câncer, apresentam maior 

probabilidade de desenvolver a forma grave da doença (WHO, 

2020). 

Assim, esses pacientes por possuírem fatores de risco 

para desenvolverem a forma grave da COVID-19 são mais 

propensos a manifestações de síndromes neurológicas com 

maior grau de complexidade (MCGONAGLE et al., 2020).  

No que diz respeito ao mecanismo de ação viral, o 

SARS-CoV-2 pode se ligar ao receptor da enzima conversora 

da angiotensina 2 (ACE2) das células endoteliais vasculares, 

causando um aumento anormal da pressão arterial (WANG et 

al., 2020). Durante a fase de viremia da doença, ocorre a 

ruptura da barreira hematoencefálica e o vírus entra 

diretamente no cérebro  (BAING; KHALEEQ; ALI, 2020). 

A COVID- 19 afeta principalmente o sistema respiratório 

e cardiovascular dos pacientes. Entretanto, envolvimento 

neurológico não é incomum e pode resultar em complicações 

graves se não detectadas e conduzidas precocemente 

(AHMAD; RATHORE, 2020). 

Embora o vírus afete prioritariamente os pulmões e o 

trato respiratório, verificou-se o acometimento cerebral 

percebido clinicamente pelas manifestações neurológicas, 
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principalmente nos indivíduos mais graves, os quais estão 

propensos a apresentar cefaleia, vertigem, hipogeusia, 

neuralgia, redução do nível de consciência, mialgia, sonolência, 

ataxia, crises convulsivas e AVC isquêmico (FILATOV; 

SHARMA; HINDI, 2020; MAO et al., 2020). 

Além disso, pacientes com COVID-19 em estado crítico 

geralmente apresentam redução acentuada do número de 

plaquetas e função de coagulação anormal. Portanto, esses 

indivíduos irão apresentar risco aumentado de hemorragia 

intracraniana (WANG et al., 2020). 

Por essa razão, é imprescindível reconhecer as 

principais implicações das comorbidades, como a hipertensão, 

diabetes e trombofilia no desenvolvimento das síndromes 

neurológicas, visto que essas doenças representam fatores de 

risco importante para a COVID-19 (NASCIMENTO, 2020). 

Outro fato a ser julgado é a disfunção endotelial 

provocada pelo SARS-CoV-2, resultando em isquemias, 

infartos e hemorragias. Essa disfunção pode ocorrer em 

diferentes órgãos e podem cursar com acidente vascular 

cerebral (AVC) (BIKDELI et al., 2020). 

Esses eventos vasculares cerebrais isquêmicos ou 

hemorrágicos, incluindo a trombose de seios venosos cerebrais 

têm ocorrido em pacientes mais jovens, com prevalência 

preocupante (AHMAD; RATHORE, 2020). 

Assim, constatou-se que os casos graves da COVID-19, 

sobretudo as pneumonias de difícil tratamento, são mais 

propensos a manifestações síndromes neurológicas graves, 

sejam elas disfunções periféricas e/ou centrais (AHMAD; 

RATHORE, 2020). 
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Os sintomas neurológicos inicialmente relatados 

englobam dor de cabeça, tontura, encefalopatia, delírio e 

hiposmia. Entre as complicações observadas estão o acidente 

cerebrovascular, a SGB, a mielite transversa aguda e a 

encefalite aguda (AHMAD; RATHORE, 2020). 

Observou-se que em alguns casos as manifestações 

neurológicas, como cefaleia, fadiga, distúrbios sensoriais, 

mialgias e convulsões, podem preceder as características 

sistêmicas típicas da patologia em questão, como febre, tosse, 

dispneia, cansaço e diarreia (AHMAD; RATHORE, 2020). 

Durante a prevenção e controle da epidemia de COVID-

19, o tratamento de pacientes gravemente enfermos com crise 

neurológica tornou-se mais difícil e desafiador, especialmente 

por não reconhecer os principais mecanismos fisiopatológicos 

em volta da doença (WANG et al., 2020). 

Desse modo, levando em consideração a prevalência de 

acometimento do sistema nervoso nos indivíduos infectados 

pelo novo coronavírus, bem como buscando compreender suas 

complicações neurológicas, o presente estudo tem como 

objetivo verificar as principais manifestações neurológicas nos 

pacientes com a COVID-19 descritos pela literatura científica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cuja 

construção foi guiada por meio das seguintes etapas: identificar 

o problema de revisão; selecionar estudos; extrair dados dos 

estudos selecionados; avaliar os estudos incluídos; interpretar 

os resultados; apresentar a revisão ou síntese do conhecimento 

do conteúdo dos artigos estudados. 
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A questão norteadora a ser respondida pelo estudo foi: 

“Quais as principais manifestações neurológicas em 

decorrência da COVID-19?”. A pesquisa por artigos para a 

presente revisão foi realizada em outubro de 2020 nas bases 

de dados e biblioteca eletrônicas: USA National Library of 

Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),  

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e LILACS (Literatura 

Latino-Americana em Ciências de Saúde). Como estratégias de 

investigação, foram utilizados quatro descritores na seguinte 

combinação: COVID-19 AND infecção por coronavírus AND 

neurologia AND pandemia AND sinais e sintomas. 

Quanto aos critérios de inclusão, foram selecionados 

artigos completos disponíveis eletronicamente nos idiomas 

português, inglês e espanhol e que contemplassem a temática 

proposta no título, resumo ou nos descritores. Após consulta na 

literatura, constituíram critérios de exclusão: artigos em 

duplicidade, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, 

teses, recursos não científicos e artigos não disponíveis na 

íntegra.  

Após a busca dos artigos, realizou-se a leitura dos títulos 

e resumos. Os estudos enquadrados nos critérios de inclusão 

foram lidos na íntegra para seleção daqueles de maior 

relevância para o tema em questão. Posteriormente, os artigos 

foram enquadrados quanto ao nível de evidência (MELNYK, 

2005), conforme pode ser observado no Quadro 1. 
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Quadro 1. Níveis de evidência. 
Nível de evidência Tipo de estudo 

I Revisão sistemática ou meta-análise de ensaios clínicos 
randomizados 

II Experimentos de pelo menos um ensaio clínico 
randomizado ou controlado bem delineado 

III Experimentos controlados bem delineados sem 
randomização 

IV Estudo de coorte ou caso-controle bem delineados 

V Revisão sistemática de estudos qualitativos ou descritivos 

VI Estudos qualitativos ou descritivos 

VII Opinião de autoridades e/ou relatórios de comitê de 
especialistas 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a seleção nas bibliotecas e bases de dados 

eletrônicos, foram obtidos 39 artigos. Para filtrar a pesquisa, o 

primeiro critério para seleção foi a leitura dos títulos dos 

estudos, mantendo aqueles que não fugiam ao tema e, 

posteriormente, foram avaliados os resumos ou abstracts. Os 

artigos foram analisados na integra como critério final para 

inclusão do artigo no estudo. 

Na plataforma BVS ao utilizar a combinação de 

descritores: COVID-19 AND infecção por coronavírus AND 

neurologia AND pandemia AND sinais e sintomas foram 

encontrados 36 estudos. Contudo, apenas oito foram relevantes 

para compor a presente revisão integrativa. 

Já na PubMed, com a mesma combinação de descritores 

supracitada, foram encontrados três estudos. Todavia, apenas 

um foi selecionado. 

No entanto, as bases SciELO e LILACS não 

apresentaram representatividade no presente estudo, uma vez 
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que não foram encontrados artigos com a combinação dos 

descritores escolhidos para a construção deste estudo. 

  Portanto, após uma análise minuciosa, nove artigos se 

adequaram aos parâmetros desejados e, assim, esta 

quantidade totalizou a amostra final de estudos da presente 

revisão integrativa. 

Após a seleção destes estudos, todos foram avaliados 

levando-se em consideração os autores, o ano de publicação, 

o título, a base de dados/ biblioteca virtual na qual foram 

encontrados e publicados. No que tange à base de dados/ 

biblioteca virtual, a BVS possuiu maior representatividade com 

88,88%; seguido pela PubMed com 11,11%. A bases SciELO e 

LILACS não apresentaram representatividade. Em se tratando 

do nível de evidência, o nível VII foi o de maior expressão com 

44,44%, já 22,22% enquadraram-se cada um no nível III e VI, 

11,11% no nível I. Os demais níveis não detiveram expressão 

nesta revisão integrativa. 

Para aperfeiçoar a inspeção e apresentação dos 

resultados, foi construído o Quadro 2 o qual aponta os artigos 

obtidos, selecionados e excluídos. Já Quadro 3, indica autores, 

ano de publicação, base de dados, nível de evidência, título e 

os principais resultados de cada estudo em questão. 
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Quadro 2. Resultados da combinação: “COVID-19 AND 

infecção por coronavírus AND neurologia AND pandemia AND 

sinais e sintomas”. 
Base de dados Estudos obtidos Estudos 

selecionados 

Estudos 

excluídos 

ScIELO 0 0 0 

LILACS 0 0 0 

BVS 36 8 28 

PubMed 3 1 2 

 
Quadro 3. Disposição dos artigos conforme combinação dos descritores nas fontes 

de pesquisa. 

Autores e 

ano de 

publicação 

Base 

de 

dados

/ 

Bibliot

eca 

Nível 

de 

evidê

ncia 

Título do estudo Principais resultados 

CORONA; 

RODRÍGU

EZ-

VIOLANT

E; 

DELGADO

-GARCÍA 

(2020) 

BVS VII 

Manifestaciones 

neurológicas en la 

enfermedad del 

coronavirus 2019. / 

Neurological 

manifestations in 

coronavirus disease 

2019 

É aconselhável monitorar 

todos os pacientes, visto 

que até agora não se sabe 

se complicações 

neurológicas podem se 

desenvolver tardiamente. 

STUDART

-NETO et 

al. (2020) 

BVS III 

Neurological 

consultations and 

diagnoses in a large, 

dedicated COVID-19 

university hospital 

As principais repercussões 

neurológicas foram 

encefalopatia, AVC, 

doenças neurológicas 

prévias, crises epilépticas, 

transtornos 

neuromusculares, outras 

lesões encefálicas agudas  

e outros sintomas leves 

inespecíficos. 
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WANG et 

al. (2020) 
BVS VII 

Expert consensus on 

prevention and 

control of COVID-19 

in the neurological 

intensive care unit 

(first edition) 

Devem ser implementadas 

medidas para uma triagem 

abrangente e avaliação de 

risco. 

DESAI et 

al. (2020) 
BVS III 

Collateral damage - 

Impact of a pandemic 

on stroke emergency 

services 

A pandemia COVID-19 

reduziu a utilização de 

serviços de emergência de 

AVC em um centro 

abrangente de AVC. 

TIET; 

ALSHAIK

H 

BVS VI 

Guillain-Barré 

syndrome associated 

with COVID-19 

infection: a case from 

the UK 

A síndrome de Guillain-

Barré (SGB) foi relatada 

como uma possível 

complicação rara de 

COVID-19. 

CHRISTY 

(2020) 
BVS VI 

COVID-19: A Review 

for the Pediatric 

Neurologist 

Complicações neurológicas 

incluindo convulsões, 

encefalopatia e doença 

desmielinizante, têm sido 

raras. 

ADAN; 

MITCHEL

L; 

MARSON 

(2020) 

BVS VII 
Epilepsy care in the 

COVID-19 era 

A pandemia COVID-19 

representa um impacto 

significativo na forma como 

o atendimento à epilepsia é 

prestado. 

JENNIFE; 

MAJERSI

K; REDDY 

(2020) 

BVS VII 

Acute neurology 

during the COVID-19 

pandemic: Supporting 

the front line. 

Existe falta de leitos e a 

capacidade de admitir 

pacientes neurológicos 

está reduzida devido à 

COVID-19. 

COSTA et 

al. (2020) 

PubM

ed 
I 

Olfactory and taste 

disorders in COVID-

19: a systematic 

review 

Os distúrbios sensoriais 

olfatórios / gustativos 

podem ocorrer em 

intensidades variadas e 

antes dos sintomas gerais 

do COVID-19. 

 



PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS EM DECORRÊNCIA DA 
COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

533 
 

A doença por coronavírus 2019 (COVID-19) é uma 

infecção causada pela síndrome respiratória aguda grave e tem 

afetado as pessoas com diferentes sintomatologias. Alguns 

relatos científicos sugerem que essa infecção também pode se 

apresentar com manifestações neurológicas (CORONA; 

RODRÍGUEZ-VIOLANTE; DELGADO-GARCÍA, 2020). 

Desse modo, a potencial capacidade de invasão do 

SARS-CoV-2 ao sistema nervoso pode estar associada à 

insuficiência respiratória que pode ocorrer devido à COVID-19 

(LI; BAI; HASHIKAWA, 2020). 

Apesar do SARS-CoV-2 atacar principalmente o sistema 

respiratório, também pode afetar vários outros órgãos, incluindo 

os sistemas digestivo, cardiovascular, hematológico, urinário e 

neurológico (WANG et al., 2020). 

Existem evidências que identificam o neurotropismo 

como uma característica do coronavírus. O SARS-CoV-2 

pertence ao gênero dos betacoronavírus em que se observa a 

predisposição à neuroinvasividade (LI; BAI; HASHIKAWA, 

2020). 

As primeiras propostas sobre o potencial de invasão ao 

sistema nervoso do SARS-CoV-2 foram inferidas por analogia, 

considerando as evidências obtidas de outros betacoronavírus, 

sobretudo do SARS-CoV, haja vista que ambos compartilham 

sequências (LI; BAI; HASHIKAWA, 2020; WU et al., 2020). 

Ademais, utilizam o mesmo receptor para entrar nas 

células humanas, uma proteína transmembrana denominada 

de ACE2. Esta costuma ser expresso no endotélio vascular 

cerebral, o que justifica os acometimentos no sistema nervoso 

(BAING; KHALEEQ; ALI, 2020). 
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As manifestações neurológicas dessa patologia podem 

ter origem no envolvimento indireto do sistema nervoso 

resultante de doenças sistêmicas, como hipóxia, uremia, 

coagulopatia e neuropatia em cuidados intensivos, devido à 

invasão do sistema nervos central (SNC) pelo SARS-CoV-2 ou 

causada por outro mecanismo como reações inflamatórias e 

imunomediadas, incluindo causas pós-infecciosas (STUDART-

NETO et al., 2020). 

Esses achados remetem a possibilidade do 

desenvolvimento de processos reativos imunomediados no 

sistema nervoso central, determinando encefalites, mielites, 

radiculites, polirradiculoneurites semelhantes às doenças 

desmielinizantes, como é o caso da síndrome da Guillain-Barré 

(SGB) e da encefalomielite aguda disseminada (NASCIMENTO 

et al., 2020). 

Outra perspectiva pertinente é a patogenia da disfunção 

olfatória e gustativa em pacientes com COVID-19. Vale 

ressaltar que essa alteração sensorial não é exclusiva da 

SARS-CoV-2 e pode ser encontrada em infecções por outros 

coronavírus (LECHIEN et al., 2020). 

Pacientes que apresentem essa disfunção, sobretudo 

em áreas de alta incidência, são fortes candidatos à infecção do 

novo coronavírus, sendo plausível a recomendação do 

isolamento social com o objetivo de evitar a disseminação da 

doença (COSTA et al., 2020). 

As alterações no olfato e paladar aconteceram na 

maioria dos pacientes com COVID-19 classificada como leve ou 

moderada, sendo que a disfunção olfatória costuma preceder 

todas as demais sintomatologias da enfermidade (LECHIEN et 

al., 2020).  
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As modificações olfatórias e gustativas podem 

transcorrer em intensidades divergentes e antes dos sintomas 

gerais da COVID-19 (CORONA; RODRÍGUEZ-VIOLANTE; 

DELGADO-GARCÍA, 2020; COSTA et al., 2020; WANG et al., 

2020). 

Nesse sentido, devem ser julgados como parte das 

características clínicas da infecção viral, mesmo nos casos 

mais leves. Contudo, ainda não há evidências científicas de 

tratamentos específicos para esses distúrbios sensorias 

relacionados à patologia em questão (COSTA et al., 2020; 

WANG et al., 2020). 

Geralmente, a recuperação do olfato e paladar costuma 

ocorrer nas primeiras duas semanas após a resolução da 

doença (COSTA et al., 2020). No entanto, nem todos os 

pacientes recuperam o olfato no período inicial (LECHIEN et al., 

2020). 

Como alguns pacientes não recuperaram o olfato após a 

cura da infecção, esse fator pode indicar que a inflamação nasal 

e a obstrução associada não são os únicos fatores subjacentes 

à disfunção olfatória nesses pacientes (CORONA; 

RODRÍGUEZ-VIOLANTE; DELGADO-GARCÍA, 2020). 

Supõe-se que a disfunção olfatória no contexto da 

infecção causada pela COVID-19 não seja totalmente explicada 

por obstrução nasal ou rinorreia. Quanto à disfunção do 

paladar, esta foi referida como flutuante (LECHIEN et al., 2020). 

Nesse contexto, mais de um terço dos pacientes 

internados com a doença apresentaram manifestações 

neurológicas, sejam centrais ou periféricas. No que diz respeito 

das centrais, estão presentes tontura, cefaleia, linfopenia, 



PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS EM DECORRÊNCIA DA 
COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

536 
 

trombocitopenia e azotemia. Já as periféricas, alterações do 

paladar e do olfato (MAO et al. 2020).   

Dessa forma, as manifestações neurológicas foram 

observadas com maior frequência naqueles pacientes com 

pneumonia grave, incluindo acidente vascular cerebral e 

hemorragias cerebrais (CORONA; RODRÍGUEZ-VIOLANTE; 

DELGADO-GARCÍA, 2020; TIET; ALSHAIKH, 2020). 

Além disso, também podem ocorrer crises epilépticas 

focais nos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Essas 

crises podem ter periodicidade maior do que a registrada na 

literatura (MAO et al., 2020). 

No estágio tardio de pacientes criticamente enfermos, o 

estado de mal epiléptico pode ser induzido por hipóxia e lesões 

intracranianas secundárias (WANG et al., 2020). 

Outro estudo inferiu que apesar da epilepsia ter 

associação com várias comorbidades capazes de deixar o 

indivíduo susceptível à infecção viral, parece improvável que 

esta doença represente maior risco para a COVID-19 (ADAN; 

MITCHELL; MARSON, 2020). 

Ademais, a maioria dos distúrbios neurológicos 

geralmente se manifesta no início do curso da infecção, com 

uma margem de um ou dois dias após o aparecimento dos 

primeiros sintomas. Assim, as alterações neurológicas podem 

representar as primeiras manifestações da doença (CORONA; 

RODRÍGUEZ-VIOLANTE; DELGADO-GARCÍA, 2020; WANG 

et al., 2020). 

Os principais diagnósticos neurológicos observados 

foram encefalopatia, acidente vascular cerebral, doenças 

neurológicas prévias, crises epilépticas, transtornos 

neuromusculares, cefaleia, tonturas, convulsões, encefalites, 
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hipogeusia, neuralgia e outras lesões encefálicas agudas, além 

dos sintomas leves inespecíficos (MAO et al., 2020; STUDART-

NETO et al., 2020; WANG et al., 2020; ZHOU et al. 2020).  

O AVC pode ocorrer por diversos mecanismos 

fisiopatológicos, com maior predominância em idosos. Nesses 

pacientes são frequentes a síndrome de hipercoagulação, a 

qual aumenta os marcadores de coagulação, como foi relatado 

na miocardite, coagulação intravascular disseminada e possível 

vasculite do SNC (MORASSI et al., 2020; NASCIMENTO et al., 

2020). 

Alguns pacientes com COVID-19 podem apresentar 

sintomas como febre, vômitos e distúrbios de consciência 

semelhantes a infecções intracranianas (WANG et al., 2020). 

Outras manifestações menos frequentes são ataxia, 

mielite e polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda 

(MAO et al. 2020). 

A hipótese da relação entre o coronavírus e o 

envolvimento na iniciação ou exacerbações da esclerose 

múltipla ainda carece de comprovação científica (CHRISTY, 

2020). 

No estágio inicial da pandemia ocorrerram 

manifestações neurológicas no sistema nervoso central e 

periférico a exemplo do AVC, encefalopatia, anosmia e cefaleia. 

Havia predomínio de sintomas leves e as apresentações graves 

ocorreram em parcela menor dos pacientes (MAO et al, 2020). 

De forma incomum, também foi verificado em alguns 

pacientes a presença da síndrome de Guillain-Barré (SGB) 

como uma possível complicação da infecção do novo 

coronavírus (TIET; ALSHAIKH et al., 2020). 
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O primeiro caso relatado de SGB associado à pandemia 

viral ocorreu na China como uma doença infecciosa suspeita, 

uma vez que o paciente desenvolveu a sintomatologia da 

COVID-19 uma semana após o início dos sintomas da síndrome 

(MAO et al., 2020). 

A SGB também pode ser causada por uma resposta 

autoimune induzida por uma infecção viral. Pacientes mais 

velhos, com miastenia gravis e infecção concomitante por 

SARS-CoV-2 são suscetíveis a crises (CHRISTY, 2020; TIET; 

ALSHAIKH et al., 2020; WANG, et al. 2020). 

Também se observou essa síndrome como uma provável 

complicação pós-infecciosa algumas semanas após o início dos 

sintomas da infecção viral (CHAN; EBADI; SARNA, 2020; RIVA 

et al., 2020; TIET; ALSHAIKH, 2020). 

Nessa perspectiva, os pacientes que apresentam 

parestesia e dificuldade de mobilização após os sintomas de 

COVID-19 não podem ser negligenciados e devem ser 

investigados para a SGB, visto que o diagnóstico precoce é 

essencial para a recuperação clínica do paciente (TIET; 

ALSHAIKH, 2020). 

Distúrbios como encefalopatia, doença cerebrovascular 

aguda e lesões encefálicas agudas não vasculares são 

sequelas das complicações graves decorrentes da doença. 

Esses distúrbios foram observados tanto em pacientes que 

necessitaram de ventilação mecânica quanto naqueles com 

menor gravidade da doença (STUDART-NETO et al., 2020). 

No que diz respeito à epidemiologia das alterações 

neurológicas, observou uma maior frequência em pacientes do 

sexo feminino, cujas disfunções específicas mais comuns 

foram: anosmia e hipogeusia (CORONA; RODRÍGUEZ-
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VIOLANTE, 2020; CHRISTY, 2020; DELGADO-GARCÍA, 2020; 

LECHIEN et al., 2020).  

Em contraste com esses dados supracitados, anosmia e 

disgeusia foram raramente relatados pelos pacientes em outro 

estudo. Todavia, parcela considerável desses indivíduos 

possuía diagnóstico prévio de algum distúrbio neurológico, 

como alteração do nível de consciência, fraqueza muscular e 

agitação psicomotora (STUDART-NETO et al., 2020). 

A população de maior risco para doença cerebrovascular 

são os idosos, sobretudo aqueles com alguma doença crônica 

de base, como a hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

(WANG et al., 2020). 

Clinicamente, os pacientes com COVID-19 podem ter 

acidente vascular cerebral isquêmico agudo 

concomitantemente, principalmente pessoas de meia idade e 

idosos (WANG et al., 2020). 

Espera-se que a hemorragia cerebral decorrente da 

doença seja mais frequente do que os dados disponíveis 

(CORONA; RODRÍGUEZ-VIOLANTE; DELGADO-GARCÍA, 

2020; LECHIEN et al., 2020). Por isso, os médicos e demais 

profissionais da linha de frente devem ser capazes de 

reconhecer os principais sintomas neurológicos (STUDART-

NETO et al., 2020). 

Em locais de alta incidência para a COVID-19, todos os 

pacientes com AVC isquêmico podem ser considerados 

pacientes suspeitos, mesmo sem demais sintomas, devendo 

incluir o isolamento e proteção. Em contrapartida, nas áreas de 

baixa incidência, deve-se excluir inicialmente a infecção pelo 

novo coronavírus antes de qualquer medida de isolamento 

(WANG et al., 2020). 
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Por mais que o novo coronavírus seja considerado um 

fator de risco para o AVC (MAO et al, 2020), verificou-se que a 

pandemia reduziu a procura dos serviços de emergência em 

consequência do acidente vascular. Essa diminuição na 

utilização desses serviços pode ter sido pelos impactos sociais 

causados pelo vírus (DESAI et al., 2020). 

Contrapondo esses dados, Studart-Neto et al. (2020) 

verificaram que o número diário de solicitações de consultas 

neurológicas aumentou durante a pandemia, provavelmente 

refletindo uma maior consciência acerca da frequência e 

gravidade das manifestações neurológicas pela atual infecção 

viral, bem como o reconhecimento da importância do 

atendimento neurológico especializado para os pacientes.  

De toda forma, a pandemia trouxe impactos na 

assistência e tratamento de doenças neurológicas prévias 

(ADAN; MITCHELL; MARSON, 2020; MAJERSIK; REDDY, 

2020).  

Ademais, alguns pacientes com COVID-19 podem ter 

convulsões, mas não é possível afirmar se essa repercussão 

neurológica foi originada pelo vírus. Ainda é inconclusivo se o 

SARS-CoV-2 pode causar diretamente a infecção do SNC 

(WANG et al., 2020).  

As convulsões raramente foram relatadas como uma 

complicação de COVID-19 em adultos (CHRISTY, 2020; MAO 

et al. 2020; LU et al., 2020). Também foram incomuns 

identificação de casos isolados de meningite e encefalite 

(NASCIMENTO, 2020). 

Conforme apontaram Studart-Neto et al. (2020),  as 

manifestações neurológicas mais simples são frequentes tanto 

nos casos mais graves, incluindo pacientes com necessidade 
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de ventilação mecânica, quanto nas situações menos graves. 

Casos que cursam com encefalopatia e AVC foram mais 

frequentes nos caos mais complicados.  

Pacientes com AVC isquêmico agudo associado à 

COVID-19 costumam ter trombocitopenia, dímero D aumentado 

e outras disfunções na coagulação. Os riscos e benefícios da 

trombólise intravenosa e da trombectomia intra-arterial devem 

ser avaliados cuidadosamente nesses casos (WANG, et al., 

2020). 

Indivíduos com histórico de doenças neurológicas 

podem exigir tratamento especial e estar associadas a piores 

desfechos da patologia viral (STUDART-NETO et al., 2020). 

Nesses casos, é imprescindível a prevenção secundária 

por meio da monitorização com hemograma e dos parâmetros 

de coagulação no caso do uso de medicamentos 

anticoagulantes. Não menos importante é monitorar a função 

hepática, especialmente se o paciente fizer uso das estatinas 

(WANG, et al., 2020). 

Nesse sentido, a ausência de vacina reforça entre a 

população a importância da adoção das medidas de prevenção 

contra a infecção, como a higienização das mãos, evitar 

ambientes fechados e contato com outras pessoas, sobretudo 

de regiões com maiores incidências da doença, por reconhecer 

a alta capacidade de transmissão do vírus (BELASCO; 

FONSECA, 2020). 

Ainda não se sabe muito sobre as repercussões do novo 

coronavírus. Por essa razão, é desafiador avaliar os riscos 

neurológicos oriundos da patologia viral, especialmente no 

público com menos incidência, já que a maioria dos estudos se 
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concentra nos adultos e nas populações de maiores risco 

(CHRISTY, 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Portanto, as condições neurológicas são comuns na 

COVID-19, podendo representar a primeira manifestação 

clínica em vários pacientes. Em alguns casos, os distúrbios nem 

sempre serão revertidos após a cura, conforme é o esperado 

na maioria dos pacientes. 

Observou-se que as alterações no olfato e paladar 

aconteceram na maioria dos pacientes com COVID-19. Outras 

manifestações que podem ocorrer são a encefalopatia, acidente 

vascular cerebral, crises epilépticas e convulsões. Essas 

alterações foram predominantes no sexo feminino, em pessoas 

mais velhas e com maior frequência nos pacientes com 

pneumonia grave. 

A síndrome de Guillain-Barré ocorreu de forma rara. 

Todavia, deve ser investigada nos pacientes com 

sintomatologia, levando em consideração os impactos que 

podem ser causados pela síndrome, caso o diagnóstico seja 

tardio. 

Por esse motivo, profissionais da saúde, sobretudo os 

que atuam na linha de frente devem ser capazes de reconhecer 

os principais sintomas neurológicos, fazendo o diagnóstico 

precoce para evitar complicações futuras que impactem ainda 

mais a saúde do paciente. 

Logo, é fundamental a continuidade de novas pesquisas 

que permitam a compreensão da fisiopatologia das 

manifestações neurológicas em pacientes com a COVID-19, em 
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especial dos distúrbios que carecem de confirmação científica, 

a fim de que intervenções mais eficazes possam ser traçadas 

para prevenir e minimizar os danos mais graves em decorrência 

da doença. 
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo  realizar uma revisão 
da literatura  sobre as repercussões cardiovasculares nos 
indivíduos com diagnóstico de mucopolissacaridose. Trata-se 
de uma revisão sistemática da literatura, utilizando as bases de 
dados PubMed, SciELO e BVS, utilizando os DeCS e MeSH em 
inglês (mucopolysaccharidoses, genetic disease and heart 
disease), com seus correspondentes em português  e espanhol, 
combinados através do operador booleano “AND”. Foram 
identificados 495 estudos, e posteriormente ao processo de 
análise, 27 artigos compuseram esta revisão. As manifestações 
clínicas da MPS dependem da deficiência enzimática 
específica, do órgão-alvo afetado e do acúmulo de 
glicosaminoglicanos nos órgãos acometidos. Especificamente 
quanto às repercussões cardiovasculares, didaticamente, estas 
podem ser subdivididas em dois grandes grupos, a saber, 
aquelas que afetam diretamente o coração e aquelas que 
afetam os vasos da circulação geral. No coração as 
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repercussões principais manifestam-se através de 
espessamento de válvulas cardíacas, hipertrofia ventricular 
esquerda, anormalidades de condução e doença arterial 
coronariana. Nos vasos da circulação geral, as manifestações 
mais relatadas são: aumento significativo da espessura e 
rigidez médio-íntima da carótida, dilatação da raiz aórtica e 
alterações na forma dos vasos das artérias vertebrobasilares. 
Diante da heterogeneidade clínica dessa doença, faz-se 
necessária a realização de mais estudos com informações 
claras e precisas sobre o comprometimento cardíaco na MPS, 
com vistas a ampliar o conhecimento nessa área. 
Palavras-chave: Mucopolissacaridoses. Doenças genéticas. 

Cardiopatias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na prática médica, vários são os exemplos de patologias 

de base genética, sendo as doenças de armazenamento 

lisossomal (DALs) um grupo heterogêneo que compreende  

mais de 70 distúrbios monogênicos do catabolismo lisossômico, 

causadas pela presença de erro hereditário (inato) do 

metabolismo, afetando a sua função (LACOGNATA et al., 

2020). 

A mucopolissacaridose (MPS) corresponde a um  grupo 

das DALs, de caráter autossômico recessivo, exceto a MPS II 

que é ligada ao X (KHAN et al., 2017). A prevalência global de 

todos os tipos de MPSs estimada em 1:25000 nascimentos 

(HACK; WALKER; GARDINER, 2016; MOHAMMED; KHAN, 

2020). 
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Inicialmente, considerava-se que as manifestações da 

MPS eram consequência direta e exclusiva do ingurgitamento 

lisossomal com glicosaminoglicanos não degradados (GAGs).  

Porém, as mais modernas evidências mostram o 

lisossomo como um centro de sinalização envolvido em muitas 

funções celulares críticas.  Assim, a fisiopatologia da MPS 

resulta numa cascata complexa de eventos secundários 

levando à disfunção de vários processos e vias celulares, como: 

composição anormal das membranas e seu impacto na fusão e 

no traçado das vesículas; armazenamento secundário de 

substratos; comprometimento da autofagia; função mitocondrial 

prejudicada e estresse oxidativo; desregulação das vias de 

sinalização (FECAROTTA et al., 2020). 

As manifestações clínicas das MPSs dependem da 

deficiência enzimática específica, do órgão-alvo afetado e do 

acúmulo de GAGs nos órgãos acometidos. Deficiências 

específicas de enzimas lisossomais degradativas e defeitos 

genéticos foram identificados para todas as MPSs (MATALON; 

MATALON RD; MATALON, 2020). 

Em geral, essa doença metabólica irá ocasionar uma 

diversidade de manifestações clínicas como: prejuízos no 

crescimento, características faciais ásperas, valvopatia, 

hipertrofia cardíaca, perda auditiva, opacificação da córnea e 

disfunções esqueléticas (LIN et al., 2016). 

Devido às características do músculo cardíaco e do 

arcabouço dos vasos, o sistema cardiovascular é um dos mais 

afetados pela MPS, variando o grau de severidade de acordo 

com o tipo de enzima defeituosa. As manifestações cardíacas 

possuem maior recorrência nas MPS I, II e VI, mas também 

foram descritas em outros tipos (ANDRADE et al., 2019). Sendo 
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as anormalidades cardíacas a principal causa de mortalidade 

em pacientes com MPS (MITCHELL et al., 2016). 

Sabe-se que o diagnóstico precoce da 

Mucopolissacaridose permite o início imediato do tratamento, 

como a terapia de reposição enzimática ou o transplante de 

células-tronco hematopoéticas para alguns tipos de MPS, e 

também possibilita o manejo adequado de complicações 

secundárias. Além disso, o reconhecimento precoce alerta o 

risco de familiares portadores e permite que eles busquem 

aconselhamento genético. Porém, verifica-se que o diagnóstico 

clínico precoce continua a representar um desafio substancial 

devido à raridade da doença, à heterogeneidade fenotípica e à 

ampla gama de sinais e sintomas iniciais inespecíficos 

(CLARKE et al., 2018).  

Embora a terapia de reposição enzimática (TRE) tenha 

permitido um grande avanço para os pacientes e se tornado um 

tratamento de primeira linha na mucopolissacaridose, 

melhorando a mobilidade articular, função pulmonar e 

resistência, o seu impacto no sistema cardiovascular 

permanece incerto (VALLE et al., 2019). 

Assim, as mucopolissacaridoses constituem um conjunto 

de doenças genéticas raras que pode acarretar múltiplas 

implicações aos indivíduos, sobretudo repercussões 

cardiovasculares. Desse modo, justifica-se a realização deste 

trabalho, que possui o objetivo de realizar uma revisão da 

literatura para sintetizar as informações mais recentes da 

temática relativa as repercussões cardiovasculares nos 

indivíduos que tenham diagnóstico de mucopolissacaridose. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão da literatura, do tipo sistemática, 

sendo este um método que segue exigência de padrões de 

rigor, clareza e replicação, características essas inerentes ao 

método científico de dados primários ou não. Neste sentido, o 

seu uso representa uma ferramenta importante, no que se 

refere a análise de subsídios na literatura de forma ampla e 

sistemática, visando a responder uma pergunta norteadora, e 

assim, contribui para que a práxis seja guiada pelas evidências 

de maior qualidade reveladas pela ciência. O cumprimento 

desses padrões definidos para enquadramento da revisão 

como sistemática foi seguido através dos passos do protolo 

PRISMA, incluindo: identificação da temática e definição da 

questão norteadora da pesquisa; definição dos descritores para 

identificação dos artigos nas bases de dados; estabelecimento 

dos critérios de elegibilidade e exclusão das fontes 

bibliográficas a serem utilizadas; análise crítica dos estudos 

selecionados conforme os critérios pré-estabelecidos; 

avaliação, interpretação e síntese qualitativa dos artigos; escrita 

dos resultados. 

Definida a temática da presente pesquisa, pautou-se o 

seu seguimento no sentido de responder à questão norteadora: 

Quais as repercussões cardiovasculares no indivíduo com 

mucopolissacaridose? 

Como critérios de inclusão foram definidos os seguintes: 

artigos publicados na íntegra no período dos últimos cinco anos; 

disponíveis eletronicamente, em inglês, espanhol ou português; 

realizados com seres humanos e que abordassem a temática 

selecionada. Foram excluídos: editoriais; cartas ao editor; 
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dissertações; teses; livros; relatos de experiência; estudos que 

não abordassem diretamente as repercussões 

cardiovasculares ou nenhum aspecto relacionado a elas; e as 

publicações duplicadas foram consideradas apenas uma vez. 

Seguiu-se com a seleção dos descritores universais a 

serem empregados através de consulta aos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), por meio da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e do Medical Subject Headings (MeSH) da 

National Library of Medicine, sendo selecionados os descritores 

em inglês (mucopolysaccharidoses, genetic diseases, heart 

diseases), espanhol (mucopolisacaridosis, enfermedades 

genéticas congénitas, cardiopatías) e português 

(mucopolissacaridoses, doenças genéticas inatas e 

cardiopatias). Estes combinados resultaram na seguinte 

estratégia de busca: em inglês “((mucopolysaccharidoses) AND 

(genetic disease)) AND (heart disease)”, em espanhol 

“((mucopolisacaridosis) AND (enfermedades genéticas 

congénitas)) AND (cardiopatías)” e em português 

“((mucopolissacaridoses) AND (doenças genéticas inatas)) 

AND (cardiopatias)”. Foi utilizado como fonte de busca dos 

dados eletrônicos o PubMed Central® (PMC), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). 

O fluxograma (Figura 1) mostra o quantitativo de 

publicações com base no mecanismo de busca utilizando os 

descritores de cada língua, bem como quantos foram 

selecionados no final para avaliação, interpretação e 

apresentação dos resultados considerando os critérios de 

inclusão e exclusão. 
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Figura 1. Fluxograma da busca e seleção dos artigos 

 
Fonte: Elaboração própria dos autores. 

Após a busca inicial com os descritores, nas diferentes 

línguas, foram encontradas 462 publicações no PubMed, 2 no 

SciELO e 31 na BVS. Na segunda etapa, usando os filtros com 

os critérios de inclusão e exclusão, o quantitativo foi reduzido a 

59 artigos no PubMed, 1 no SciELO e 11 na BVS. Destes, após 

leitura prévia dos títulos, resumos ou abstract, foi verificado que 

12 eram duplicados, restando 59 artigos para à leitura na 

íntegra. 

A partir da releitura de cada artigo, foram identificados 27 

para elaboração dos resultados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme o erro genético inato e o tipo de defeito 

primário que ocorre no metabolismo dos glicosaminoglicanos, a 

mucopolissacaridose é classificada em diferentes tipos e 

subtipos conforme mostrado no Quadro 1, onde temos a 

relação dos tipos com o gene e locus específico, bem como a 

enzima defeituosa com seu respectivo substrato/produto. 

As manifestações clínicas das MPSs dependem da 

deficiência enzimática específica, do órgão-alvo afetado e do 

acúmulo de GAGs nos órgãos acometidos. Deficiências 

específicas de enzimas lisossomais degradativas e defeitos 

genéticos foram identificados para todas as MPSs (MATALON; 

MATALON RD; MATALON, 2020). 

No que se refere especificamente às anormalidades de 

natureza cardíaca, foram observadas em pacientes com todos 

os tipos de mucopolissacaridose (MPS), exceto na MPS IX. O 

início e a gravidade dos defeitos cardiovasculares são 

diferentes em cada tipo de MPS, sendo as anormalidades mais 

reconhecidas hipertrofia cardíaca, espessamento da válvula 

cardíaca e regurgitação e estenose valvar (LIN et al., 2019). 

Entretanto também são identificados defeitos não restritos ao 

coração, envolvendo vasos da circulação geral. 

 

Quadro 1. Tipo de mucopolissaridose com respectivo defeito 

Tipo/subtipo Gene/[locus] Defeito primário (substrato/produto) 

MPS I 

 

IDUA 

[4p16.3] 

α-L-Iduronidase (dermatan sulfato e 

heparan sulfato) 
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MPS II 

 

IDS 

[Xq28] 

Iduronato 2-sulfatase (dermatan 

sulfato e heparan sulfato) 

MPS III A  SGSH 

[17q25.3] 

N-sulfoglucosamina sulfohidrolase 

(heparan sulfato) 

B  NAGLU 

[17q21] 

N-acetil-α-glucosaminidase (heparan 

sulfato) 

C   HGSNAT 

[8p11] 

Heparan-α-glucosaminida-N- 

acetiltransferase (heparan sulfato) 

D   GNS 

[12q14] 

N-acetilglucosamina-6-sulfatase 

(heparan sulfato) 

MPS IV A   GALNS 

[16q24.3] 

N-acetilgalactosamina-6-sulfatase 

(queratan sulfato e condroitina-6-

sulfato) 

B   GLB1 

[3p21.33] 

Arilsulfatase B (dermatan sulfato) 

MPS VI ARSB 

[5q11-q13] 

β-Glucuronidase (dermatan sulfato, 

heparan sulfato e condroitina-6-sulfato) 

MPS IX GUSB 

[7q21.11] 

Hialuronidase 1 (hialuronano) 

Fonte: Adaptado de Matalon, Matalon RD e Matalon, 2020; Platt et al., 2018. 

 

Para entendimento didático, as repercussões 

cardiovasculares em função da mucopolissacaridose podem 

ser subdivididas em dois grandes grupos, a saber, aquelas que 

afetam diretamente o coração e aquelas que afetam os vasos 

da circulação geral (PARINI; DEODATO, 2020): 

a) no coração as repercussões principais da 

mucopolissacaridose manifestam-se através de espessamento 



REPERCUSSÕES CARDIOVASCULARES NA MUCOPOLISSACARIDOSE: 
REVISÃO DA LITERATURA 

 

555 
 

de válvulas cardíacas, hipertrofia ventricular esquerda, 

anormalidades de condução e doença arterial coronariana; 

b) nos vasos da circulação geral, as manifestações 

relatadas são: aumento significativo da espessura e rigidez 

médio-íntima da carótida, dilatação da raiz aórtica foi descrita,  

com maior ocorrência em observadas alterações na forma dos 

vasos das artérias vertebrobasilares em pacientes com MPS 

IVA. 

Em geral, a doença cardíaca valvular é a manifestação 

cardíaca que se apresenta com maior incidência. Com a 

deposição gradual dos glicosaminoglicanos, dá-se um aumento 

da espessura das válvulas cardíacas, provocando regurgitação 

e/ou estenose. Estudos apontam que as valvas cardíacas mais 

acometidas são as esquerdas, sendo a valva mitral mais 

acometida do que a aórtica (WIETHOFF et al., 2016).  

No estágio inicial, o dano valvar é caracterizado pela 

observação de folíolos redundantes e levemente espessados, 

causando, como consequência funcional, a regurgitação.  Com 

a progressão da doença, há espessamento e fibrose dos 

folhetos e, em estágio terminal, com a calcificação e aumento 

da rigidez do aparelho subvalvar, pode desenvolver estenose 

valvar (BOFFI; RUSSO; LIMONGELLI, 2018).  

Verifica-se na mucopolissacaridose, a partir de 

ecocardiografia doppler, uma maior prevalência da regurgitação 

mitral e aórtica  em crianças e adolescentes se comparado a 

adultos.  Quanto à estenose valvar, apenas em alguns casos 

pode ser observada em adultos. Também existem relatos de 

corações descritos como normais (KAMPMANN et al., 2016). 

Entretanto, ao correlacionar as complicações do 

espessamento das válvulas cardíacas e a idade dos pacientes 
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com MPS, Azak et al. (2020) aponta que com o aumento da 

idade, o acometimento valvar cresce a uma taxa de, 

aproximadamente, 7% a 16% ao ano, demonstrando uma alta 

chance de reincidência da doença no decorrer da vida.   

Segundo Braulin e Wang (2016) o espessamento valvar 

é mais habitual nas MPS I, II e VI. Todavia, estudos atuais 

mostram evidência de anormalidade valvar também na 

mucopolissacaridose tipo III, na qual, anteriormente, não era 

considerada uma manifestação clínica relevante, devido o 

maior destaque ser dado aos sintomas neurocognitivos 

(WILHELM et al., 2018).  

No estudo de Nijmeijer et al. (2019), embora nenhum dos 

pacientes com MPS III parecesse ter sinais ou sintomas 

significativos de doença cardíaca, foram descritas alterações 

nas válvulas mitral e aórtica no ecocardiograma em 43% e 33% 

dos pacientes, respectivamente. 

Por outro lado, em relação à MPS VII, tipo de 

mucopolissacaridose causada pela deficiência da enzima β-

glucuronidase, avaliações precisas sobre a frequência e a 

patogênese das repercussões cardiovasculares têm sido 

escassas tendo em vista a extrema raridade da doença, que 

afeta 1 em cada 345 mil – 2 milhões de nascidos vivos. 

(MONTAÑO et al., 2016). Porém esse mesmo autor afirma que 

a cardiomiopatia e a doença valvar cardíaca são descritas como 

manifestações de importante papel na mortalidade dos 

pacientes com MPS VII.  

Em um relato de caso de um paciente de 11 anos com 

MPS VII, Lew et al. (2017) observaram espessamento das 

válvulas mitral e aórtica; dilatação aórtica e espessamento 

médio-intimal das carótidas e hipertrofia ventricular esquerda 
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(VE) com  função sistólica e fração de ejeção do VE diminuídas. 

Achados cardíacos semelhantes foram relatados na autópsia 

de outro paciente de 28 anos no estudo de Gniadek et al. 

(2015). 

Quanto a atuação das terapias de reposição enzimática 

(TRE), verifica-se que não há  efeitos na reversão da doença 

valvar. Atribui-se a não responsividade à TRE à pouca 

vascularização das  válvulas cardíacas, assim esse tratamento 

não atuaria nessas estruturas da mesma forma que em outras 

partes do organismo. Desse modo, a redução das 

manifestações valvares em indivíduos com MPS pela terapia 

clássica mostra-se improvável até o momento (POLETTO et al., 

2019). 

Também não há garantias que as cirurgias corretivas das 

válvulas possam atuar como tratamento definitivo, uma vez que 

ainda há o depósito de glicosaminoglicanos na prótese. Dessa 

forma, é muito provável que a substituição valvar  continue a ser 

comum em adultos com MPS, embora possa ser considerada 

um desafio devido ao comprometimento respiratório 

concomitante observado em muitos pacientes com MPS 

(BOFFI; RUSSO; LIMONGELLI, 2018). 

Outra manifestação cardíaca das mucopolissacaridoses 

é a hipertrofia ventricular causada pelo acúmulo dos 

glicosaminoglicanos nas paredes do ventrículo esquerdo. No 

estudo de Sweet, Mestroni e Taylor (2018), observou-se a 

ocorrência de hipertrofia ventricular esquerda em 50% dos 

pacientes, mostrando-se mais comum nas MPS I, II e VI, de 

forma concêntrica (I e II) ou excêntrica (VI). 

Em concordância, o artigo de Kiely et al. (2017), em um 

universo de 42 pacientes, demonstrou a partir de análises de 
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ecocardiograma e de eletrocardiograma que 23,8% apresentou 

a hipertrofia ventricular, ou seja, aproximadamente um quarto 

dos pacientes poderia vir a apresentar algum tipo de dificuldade 

de perfusão, já que a força de ejeção ventricular está 

comprometida.  

Conforme já mencionado, não há evidências suficientes 

para afirmar o efeito da Terapia de Reposição Enzimática (TRE) 

na valvulopatia. Porém, estudos de Selim et al. (2016)  

reforçados por Concolino et al. (2018), apontam que a TRE 

parece ser eficaz na estabilização ou redução da hipertrofia 

cardíaca, estabelecendo maior fração de ejeção. Somado a 

isso, Lin et al. (2019), por sua vez, complementa que melhores 

resultados podem estar associados ao tratamento e diagnóstico 

precoce. 

Na mucopolissacaridose, observa-se também o 

estreitamento das artérias coronárias, que ocorre em razão da 

proliferação miointimal, processo em que há migração de 

células musculares lisas da camada média arterial para a 

camada íntima, diminuindo o lúmen vascular (WANG et al., 

2020). 

Verifica-se que a proliferação miointimal das artérias 

coronárias epicárdicas pode ocorrer em todos os tipos de MPS 

antes e após tratamento de reposição enzimática, levando à 

estenose coronariana e morte pelo desenvolvimento de 

insuficiência cardíaca congestiva. Para o diagnóstico, aponta-

se o ultrassom intracoronário como mais capaz na identificação 

da presença e da extensão da proliferação miointimal 

(BRAUNLIN; WANG, 2016).  

Corroborando com esta revisão,  Wang et al., (2017) 

aponta que a proliferação medial da íntima observada nas 
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artérias coronárias, também é vista nas artérias carótidas, 

identificada em ultrassonografia vascular não invasiva em 

pacientes com MPS tipo I, II, IIIA e VI. Uma hipótese levantada 

é a de que esse aumento da espessura e rigidez das carótidas, 

além de resultar do acúmulo de glicosaminoglicanos, tem 

origem em alterações secundárias do parênquima vascular 

como: inflamação arterial,  proliferação de células do músculo 

liso e ruptura das lâminas de elastina.  

Phatarpekar et al. (2016),  acrescenta que esse cenário 

de perda de elasticidade em pacientes com 

mucopolissacaridose se repete na Dilatação da Raiz Aórtica. 

Verifica-se que esse quadro ocorre devido aos efeitos dos 

GAGs na formação da tropoelastina que se convertem em 

elastina com conteúdo diminuído e estrutura anormal.  

Corroborando com essa afirmação, Nijmeijer et al. 

(2019), observa que o desenvolvimento de dilatação da raiz 

aórtica (DRA), descrito na maioria dos pacientes, também é 

atribuído à degeneração medial cística e migração de células 

musculares lisas da túnica média para a íntima com a idade. 

Em Kampmann et al. (2016), constatou-se o desenvolvimento 

de extensão da raiz aórtica de até 6,9 desvios-padrão acima do 

normal. 

No estudo de Poswar et al. (2018), com amostra de 69 

pacientes, notou-se que a dilatação da raiz aórtica (DRA) está 

presente nos diferentes tipos de MPS, com  prevalência geral 

em 39,1% e maior ênfase nos tipos IV e V.  Não foi identificada 

nenhuma alteração da incidência dessa patologia antes ou 

depois da terapia enzimática, dessa forma, destaca-se que 

terapias auxiliares, como o uso de losartana, podem ser 

necessárias para pacientes com MPS com dilatação da aorta. 
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Também pôde ser  observada a importância clínica da 

identificação precoce de DRA tendo em vista o risco de 

evolução para formação de aneurisma aórtico e dissecção 

aórtica, contribuindo para morbidade e mortalidade 

significativas. Portanto, a triagem de rotina para esse achado 

potencial deve ser incorporada ao tratamento multidisciplinar de 

pacientes com MPS (BOLOURCHI; RENELLA; WANG, 2016). 

Em pacientes da mucopolissacaridose tipo IVA, também 

são descritas alterações nas artérias vertebrobasilares, com 

aumento significativo da tortuosidade dos vasos. Comumente, 

variações dessa espécie estão ligadas ao envelhecimento, 

aterosclerose, hipertensão e defeitos genéticos, nos pacientes 

com MPS IVa, a razão exata ainda precisa ser esclarecida 

(PARINI; DEODATO 2020). 

Foram apontadas anomalias nas artérias vertebrais, 

basilares ou em ambas em 85% dos 26 pacientes avaliados em 

estudo de coorte. Uma vez que alterações na forma dos vasos 

estão frequentemente associadas a possíveis dissecções e 

maior risco de eventos cerebrovasculares, destaca-se, 

portanto, a necessidade de monitoramento do sistema vascular 

de pacientes com MPS IVA  (TANYILDIZI et al., 2017).   

Destaca-se ainda que pacientes com 

Mucopolissacaridose possuem anormalidades do tecido de 

condução e arritmia. Embora sejam subestimados, os 

problemas no sistema de condução são progressivos neste 

grupo de pacientes e podem resultar em morte cardíaca súbita 

(KATO et al., 2017). 

  Diante do quadro clínico da MPS e suas alterações no 

sistema cardiovascular, faz-se possível analisar os impactos 

das modificações do ritmo cardíaco sob a visão do 
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eletrocardiograma (ECG). No estudo de Ayuna et al. (2020), 

com 69 indivíduos, foi constatado que os pacientes com MPS 

apresentam alterações clássicas no ECG, em que se pode 

destacar: inversão da onda T em uma única derivação III (n = 

19), hipertrofia ventricular esquerda (n = 14), repolarização 

precoce (n = 14), desvio do eixo direito ( n = 11), bloqueio de 

ramo direito parcial (n = 9), bloqueio de ramo direito (n = 1) e  

bloqueio átrio ventricular (AV) de primeiro grau (n = 1). Os 

bloqueios encontrados foram atribuídos à reverberação dos 

impactos da MPS no tecido pulmonar subjacente. Em casos 

mais graves, foram descritos também bloqueio AV e assistolia 

por onda P, demonstrando necessidade de implante de marca-

passo para prevenção de morte súbita.  

Em concordância, Kampmann et al. (2016), atribuem os 

achados eletrocardiográficos nos pacientes com MPS, em 

grande parte, às deformações na arquitetura da caixa torácica 

e a hipertrofia do coração, conforme mostrado na Figura 2. 

Segundo o autor, o ECG traduz essas alterações sob a forma 

de inversão da onda T e em quadro de taquicardia sinusal, 

como forma de manter o débito cardíaco e compensar as 

disfunções anatômicas. 
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Figura 2. Radiografia de tórax de um adulto com 
mucopolissacaridose VI, mostrando costelas em forma de remo 
(seta) e clavículas grossas encurtadas (asterisco) 

 
Fonte: Braunlin e Wang, 2016. 

 

A partir do levantamento bibliográfico realizado, 

percebeu-se uma vasta gama de manifestações 

cardiovasculares na mucopolissacaridose, com alto risco de 

mortalidade. O acompanhamento por uma equipe médica e/ou 

multidisciplinar capacitada é essencial para identificar tais 

repercurssões de forma  precoce, já que os achados 

cardiovasculares, muitas vezes, são subestimados pelos 

exames tradicionais, permitindo com isso um atendimento 

adequado para essa população. 
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CONCLUSÕES  

 

Na mucopolissacaridose, as repercussões cardíacas 

mais comuns são a regurgitação e a estenose progressiva das 

válvulas aórtica e mitral, e a hipertrofia ventricular esquerda. 

Outros achados menos comuns são:  anomalias nas artérias 

vertebrobasilares, dissecções aórticas, aneurismas 

ventriculares, cardiopatia, doença arterial coronariana e 

anormalidades no sistema de condução. 

Com relação aos efeitos terapia de reposição enzimática, 

apesar dos grandes avanços nesta área,  a maioria dos estudos 

não apontam melhoras significativas no quadro clínico do 

indivíduo, com exceção da sua possível atuação na 

estabilização ou redução da hipertrofia cardíaca. Assim, 

procedimentos para corrigir os impactos da deposição dos 

glicosaminoglicanos no sistema cardiovascular, à exemplo das 

valvuloplastias, são recorrentes na vida do indivíduo com MPS.  

Diante da heterogeneidade clínica dessa doença, faz-se 

necessária a realização de mais estudos com informações 

claras e precisas sobre o comprometimento cardíaco na MPS, 

com vistas a ampliar o conhecimento nessa área.  

Sugere-se ainda a elaboração de protocolos específicos 

para que a comunidade científica possa ter mais entendimento 

dessas complicações, a fim de priorizar o diagnóstico precoce, 

aumentando a longevidade e substancialmente a qualidade de 

vida dos pacientes com mucopolissacaridose. 
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RESUMO: A pessoa com deficiência intelectual (DI) apresenta uma 
forma de pensar dinâmica e particular que prejudicará suas funções 
cognitivas, porém a DI não deve ser considerada uma doença ou um 
transtorno psiquiátrico. Diante do uso de medicamentos antipsicóticos 
sem os critérios corretos de indicação, a sua eficácia pode ser 
comprometida e os efeitos serem mais deletérios nesta população 
específica. Logo, a pesquisa objetivou analisar a produção científica 
acerca do uso terapêutico de antipsicóticos em pessoas com DI, 
sendo caracterizada como uma revisão integrativa de literatura. 
Realizou-se uma busca na base de dados da Biblioteca Nacional de 
Medicina dos Estados Unidos (Pubmed) usando como descritores: 
“deficiência intelectual” AND “medicação antipsicótica”, no recorte 
temporal dos últimos cinco anos. Das 18 publicações encontradas, 05 
foram excluídas por fugir da temática central proposta, resultando em 
um corpus de 13 estudos, sendo observados dois eixos temáticos: I) 
As indicações dos psicotrópicos em pessoas com DI e II) 
Consequências frente ao uso crônico dos psicotrópicos nesta 
população. Conclui-se que o manejo clínico de antipsicóticos nestas 
pessoas tem eficácia inconclusiva e dubitável, sendo observado 
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melhora apenas em pacientes com comorbidades psiquiátricas. 
Sugere-se, portanto, mais pesquisas na área para que se discuta um 
cuidado global desta população na busca de reduzir os agravos à 
saúde, amenizando, inclusive, os efeitos adversos do uso 
desenfreado desta classe medicamentosa. 
Palavras-chave: Antipsicóticos. Deficiência Intelectual. 

Comportamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Deficiência Intelectual (DI), segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), significa uma reduzida capacidade de entender 

novas ou complexas informações e/ou de aprender e aplicar novas 

habilidades. Essas alterações resultam numa possibilidade reduzida 

de lidar independentemente com situações e iniciam antes da fase 

adulta com efeito no desenvolvimento (WHO, 2020).  

Este tipo de deficiência é advinda de um ou mais fatores que 

prejudicarão as funções cognitivas que acompanham o 

desenvolvimento fisiológico cerebral não sendo considerada, desta 

forma, uma doença ou um transtorno psiquiátrico. Portanto, este tipo 

de deficiência não deve ser confundida com doenças mentais uma 

vez que a pessoa com DI apresenta uma forma de pensar dinâmica 

e particular, mas com possibilidades sempre abertas ao seu 

desenvolvimento (MARCOLINO, 2019). 

Pessoas com DI podem receber prescrições com 

antipsicóticos por diversas razões, dentre elas, o controle de sintomas 

comportamentais ou de comorbidades psiquiátricas associadas. 

Porém, essas medicações podem ter um amplo perfil de efeitos 

colaterais que devem ser monitorados. Além disso, diversos 

guidelines sugerem a necessidade de um uso mais criterioso dessas 

medicações e a busca de intervenções (PATON et al, 2016).  

Os antipsicóticos são uma classe de medicamentos que 

costumam ser divididos em primeira e segunda geração. A primeira 
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classe chamada de antipsicóticos típicos e a segunda, típicos. Os 

típicos geralmente combinam eficácia no tratamento de doenças 

antipsicóticas com um perfil de efeito colateral que pode afetar todos 

os sistemas e variam desde a fotossensibilidade irritante e icterícia, 

por exemplo, até as incapacitações e cegueira, até a potencialmente 

fatal agranulocitose e síndrome maligna neuroléptica (MORITZ et al, 

2013).  

Os autores supracitados ainda referem que o aspecto comum 

aos antipsicóticos considerados atípicos é a capacidade de promover 

a ação antipsicótica em doses que não produzam, de modo 

significativo, sintomas extrapiramidais. No mercado brasileiro, 

dispõe-se da clozapina, a risperidona, a olanzapina e a quetiapina  

Em quadros de Transtornos do Espectro Autista (TEA) que 

afetam um número significativo de crianças e suas famílias, assim 

como na Síndrome de Down e na síndrome do alcoolismo fetal, faz-

se uso dessas medicações e várias são as estratégias terapêuticas 

utilizadas para o manejo desses pacientes, porém, muitos deles, não 

enfocam os sintomas nucleares da enfermidade e se excedem em 

efeitos colaterais (LUNSKY  et al, 2018).  

Os autores supracitados ainda referem que, dentre o quadro 

clínico desses transtornos, os sintomas comportamentais são 

geralmente exuberantes e o controle desses, muitas vezes, difícil, o 

que exige, habitualmente, o uso de antipsicóticos.  

O interesse pela temática surge com o intuito de discutir sobre 

o manejo terapêutico adequado com o uso racional e assertivo e, 

inclusive, possibilitando contribuir para minimização dos efeitos 

colaterais nesta população específica. Sendo assim, esse trabalho 

teve como objetivo principal analisar a produção científica acerca do 

uso terapêutico de antipsicóticos em pessoas com deficiência 

intelectual. 

Assim, a realização desta pesquisa justifica-se pela produção 

do conhecimento científico na promoção e disseminação da 

importância deste olhar sobre o uso terapêutico desta classe de 

medicamentos direcionada para a população com DI, ampliando o 
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conhecimento científico, a difusão sobre esta temática e estimulando 

a reflexão e discussão para que se tenha uma maior atenção e 

cuidado na saúde destas pessoas na busca da geração de 

informações que possam favorecer a garantia e o direito da saúde 

das mesmas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  O estudo em questão caracterizou-se como revisão integrativa 

de literatura (RIL). Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008) a RIL 

utiliza um trajeto metodológico que possibilita a síntese e a análise do 

conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado. Este 

formato de estudo contribui para a discussão de métodos e resultados 

de pesquisas, além da reflexão para a realização de novos estudos, 

a fim de obter o conhecimento de um determinado fenômeno. 

  Conforme Sousa et al (2017) este método permite a síntese 

de conhecimento, sumarizando pesquisas anteriores e possibilitando 

formular conclusões globais de um corpo de literatura de um tópico 

em particular, permitindo ainda uma análise da literatura, 

enriquecendo discussões sobre métodos e resultados de pesquisa, 

assim como potencializando reflexões sobre a realização de futuras 

pesquisas.  

  Fez-se, portanto, necessário seguir padrões de rigor e clareza 

na revisão e crítica, de forma que o leitor possa identificar as 

características reais dos estudos revisados. Na construção de 

revisões integrativas, embora os métodos variem, alguns padrões 

devem ser considerados, como o seguimento das seguintes etapas: 

seleção da questão temática, estabelecimento dos critérios para a 

seleção da amostra, análise e interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão. 

  Para nortear a presente revisão formulou-se a seguinte 

questão: Quais as evidências científicas relacionadas ao uso 

terapêutico de antipsicóticos em pessoas com deficiência intelectual? 

A busca dos estudos teve como fonte bibliográfica a base de dados 
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da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (Pubmed). A 

coleta de dados se deu no mês de Setembro e Outubro de 2020, a 

partir dos descritores associados ao operador booleano AND: 

(Intellectual Disability) AND (Antipsychotic Medication). 

  Nesse contexto, foi obtido um universo inicial para análise de 

61 publicações e, na etapa posterior, para selecionar com 

especificidade as fontes, critérios de inclusão como: “texto completo”, 

idiomas: “português” e “inglês” no recorte temporal dos últimos cinco 

anos (2015-2020) foram aplicados, fato que resultou em um total de 

18 documentos.  

 Em seguida, as fontes foram lidas a partir do título e do 

resumo e foram excluídas 5 publicações, por aprofundarem seus 

estudos em temáticas divergentes como: (1) o uso de medicações 

antipsicóticas para quadros de crises psicóticas, (3) outros por 

apenas relatar casos específicos e pontuais de transtorno psicótico, 

(1) relatos de casos clínicos de pacientes acometidos por Déficit 

Intelectual, contudo, fugiam à temática abordada. Dessa forma, o 

corpus amostral ficou resumido em 13 artigos.  

  A organização e análise dos dados foi realizada com auxílio 

de instrumento específico, a partir do software Microsoft Word, onde 

as variáveis em estudo foram: título do artigo, autoria, ano de 

publicação, periódico, idioma e enfoque temático.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a análise dos artigos selecionados de acordo com os 

critérios de inclusão (texto completo disponível, artigos em português 

e inglês e no recorte temporal dos últimos 5 anos) foram delimitados 

13 artigos.  

A seguir, serão demonstrados os resultados obtidos na 

pesquisa, assim como a discussão com outros estudos já realizados 

para compararmos com nossos achados. Foram selecionados 13 

artigos que produziram as informações distribuídas na Figura 1. 
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Figura 1. Distribuição dos estudos por título do artigo, autoria, ano de 

publicação, periódico e enfoque temático. n=13 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Ao realizar avaliação dos estudos encontrados observa-se 

que em relação aos anos de publicação, houve uma maior quantidade 

de artigos no ano de 2017, ou seja, 5 (35,7%) foram publicados neste 

ano. No ano de 2015 foi publicado 1 (7,15%) artigo, em 2016 foram 2 

(14,28%), em 2018 foram 3 (21,45%), em 2019 foram 2 (14,28%) e 

em 2020, apenas 1 (7,15%) foi publicado neste ano. 

Após uma análise mais cuidadosa dos artigos elegíveis, é 

perceptível a importância da escolha temática e do domínio da língua 
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inglesa, sendo o inglês o idioma mais prevalente para este tema, 

sendo utilizado de forma global para a redação das produções 

científicas abordadas. Essa afirmação fica visível pela análise de 

100% dos artigos selecionados indexados apenas no idioma inglês.  

 Quanto à temática abordada no periódico de 

publicação, percebeu-se que 7 artigos foram publicados em revistas 

da área de Psiquiatria (50,05%). Já nas revistas cujo o enfoque foi 

Farmacologia foram selecionados 3 estudos (17,4%). Em relação às 

revistas de Medicina Geral, foram representadas com a seleção de 2 

artigos (14,3%). As demais áreas selecionadas tiveram a seguinte 

representação no estudo: Medicina da Família (7,15%); Medicina 

Genética (7,15%); Medicina Comportamental (7,15%).  

 Com o intuito de se ter uma melhor compreensão 

acerca do assunto abordado, os assuntos foram segmentados em 

dois eixos temáticos distintos: I) As indicações dos psicotrópicos em 

pessoas com deficiência intelectual e II) Consequências frente ao uso 

crônico dos psicotrópicos em pessoas com deficiência intelectual. 

 

I) As indicações dos psicotrópicos em pessoas com 

deficiência intelectual 

 

 A utilização dos psicotrópicos em pacientes 

acometidos por alguma deficiência intelectual pode ser válida em uma 

ampla gama de situações, contudo, é visto um uso maior desses 

medicamentos nos pacientes que possuem condições associadas à 

DI, tais como TEA ou TDAH. Contudo, sua prescrição é muito válida 

em e (THALITAYA; REYNOLDS; ISMAIL, 2017; SHILLINGTON et al, 

2020).  

 Os estudos realizados por Thalitaya, Reynolds e Ismail 

(2017) alertam para a gama extensa de efeitos colaterais desses 

fármacos e as complicações que os mesmos podem acarretar, 

quando não prescritos corretamente, em especial, complicações de 

cunho metabólico. Com base no estudo, esse erro é recorrente na 
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prestação de cuidados a esses indivíduos, sendo seu uso 

desnecessário em mais de 50% dos casos.  

 Com o intuito de evitar esses eventos, estudos 

mostram que essa terapêutica só deveria ser optada quando 

intervenções de cunho psicológico e/ou terapias alternativas não 

mostrarem sinais de eficácia naqueles casos em que se percebe 

apenas sintomas psicóticos e/ou afetivos nos pacientes com DI 

isolada. Já nos casos em que exista a associação de outras 

comorbidades, seu uso mostra efeitos benéficos (LUNSKY et al, 

2018).  

 Segundo Lunsky et al (2018), apenas 29% dos 

indivíduos tratados realmente tem uma condição psiquiátrica 

associada, sendo, a grande maioria, tratável através de terapias não-

farmacológicas e que poderiam fornecer um melhor cuidado ao 

paciente. Esse uso excessivo reflete, em muitos casos, desafios do 

próprio corpo de cuidadores, médicos e farmacêuticos, que 

apresentam certo nível de desconhecimento acerca das indicações e 

dos efeitos colaterais desses medicamentos.  

Outro fator agravante são os desafios proporcionados pelos 

ambientes aos quais as pessoas com DI estão expostas diariamente 

(LUNSKY et al, 2018). Nota-se que existem muitos casos nos quais 

as pessoas com déficit intelectual irão apresentar piores estratégias 

de "coping" e menores capacidades de lidar com fatores 

estressantes, se manifestando com alterações comportamentais que 

podem ser desafiadoras para os prestadores de cuidado. Outro 

desafio importante é que o agravo da DI pode mascarar possíveis 

diagnósticos psiquiátricos (PATON et al, 2016; SHILLINGTON et al, 

2020).  

 Os sintomas mais propensos a serem tratados com 

antipsicóticos são: desordens psicóticas, agitação geral, ansiedade, 

manifestações agressivas, comportamento de automutilação e 

transtorno obsessivo. Já as comorbidades psiquiátricas tratáveis com 

maior sucesso nota-se a esquizofrenia, TEA e ansiedade. Outra 

relação importante encontrada é pela idade, sendo os pacientes 
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acima de 65 anos 2 vezes mais susceptível ao uso de antipsicóticos 

(PATON et al, 2016).  

Os autores supracitados ainda referem que os medicamentos 

mais prescritos são os antidepressivos para sintomas de transtornos 

do espectro afetivo e os benzodiazepínicos para sintomas de 

bipolaridade, insônia, ansiedade, dentre outros. 

É perceptível o aumento no uso desses medicamentos devido 

a indicações "off-label", situação muito comum dentre os pacientes 

acometidos por DI. Isso se deve também pela pressão administrativa 

acerca da quantidade reduzida de cuidadores, sendo difícil lidar de 

forma não-farmacológica com os sintomas apresentados, já que essa 

opção demandaria mais tempo, tendo sido prescrito, até mesmo 

precipitadamente, os psicotrópicos (AXMON et al, 2019).  

Os pacientes mais susceptíveis ao uso dessas drogas 

psicotrópicas são aqueles que apresentam comportamento destrutivo 

e agressivo. Outros fatores que se mostraram determinantes para o 

aumento das prescrições desses fármacos foi a idade mais avançada 

e o gênero masculino. Entre os medicamentos, os mais prevalentes 

são os antipsicóticos, inicialmente os de segunda geração (atípicos), 

como a Risperidona e Olanzapina e, em seguida, os de primeira 

geração (típicos) como o Haloperidol. Os antidepressivos, também 

muito usados, ficam pouco abaixo do que os antipsicóticos, sendo a 

grande maioria os Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina 

(BOWRING et al, 2017).  

Pelo uso desses medicamentos sem os critérios de indicação 

corretos, a sua eficácia pode se mostrar comprometida. Contudo, 

nota-se que nos casos de comportamento agressivo e desafiador, 

fatores que serviriam de critérios para a indicação desses fármacos, 

a qualidade de vida dos indivíduos aumenta consideravelmente. Isso 

se percebe, principalmente, com o uso de Aripiprazol e na faixa etária 

infantil (MCQUIRE et al, 2015).  

É de extrema necessidade a noção de que, muitas vezes, o 

comportamento agressivo é uma forma utilizada pelos indivíduos com 

DI de expor suas necessidades e dificuldades. Sendo assim, em 
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diversos casos, a terapia correta seria uma abordagem colaborativa 

e multiprofissional, não sendo recomendada a prescrição de 

psicotrópicos. Esses serão indicados apenas nos quadros agudos ou 

diagnósticos psiquiátricos confirmados (GREEN et al, 2018).  

 

II) Consequências frente ao uso crônico dos 

psicotrópicos em pessoas com deficiência intelectual 

 

 O risco do uso crônico de psicotrópicos se agrava de 

acordo com o tempo de uso, estando o paciente exposto a 

complicações metabólicas e neurológicas dos mais diversos tipos, 

sendo de extrema importância a interrupção do uso dessas 

medicações. Contudo, a parada do tratamento ocorre de forma bem 

sucedida em apenas 36% dos casos, tendo retorno às medicações 

após 3 meses. Tal fenômeno se deve muito pelos sintomas que 

surgem advindos do ato de cessar a medicação, tais como acatisia, 

discinesia, desorientação, agitação psicomotora, letargia, piora do 

quadro de doenças prévias, entre outros (de KUIPJER; HOEKSTRA, 

2018).  

 As desordens mais observadas nos pacientes com uso 

crônico desses medicamentos compreendem o ganho substancial de 

peso, aumento do índice de massa corpórea, elevação dos níveis de 

triglicerídeos, sintomas extrapiramidais, sedação e sonolência 

(JAVAHERI; MCLENNAN, 2019).  

Tais sintomas ocorrerão após seis a doze semanas de 

tratamento, sendo mais agudos os quadros de aumento de peso e 

sono exacerbado. Já à longo prazo, as complicações podem ser bem 

mais variadas, não havendo estudos específicos que identifiquem 

esses sintomas, porém, acredita-se que, além da piora do quadro 

inicial, pode-se ter hiperprolactinemia e disfunção cardiovascular 

(MCQUIRE et al, 2015).  

Esses efeitos adversos podem ser observados em uma 

população previamente hígida, contudo, são bem mais significativos 

em pacientes com DI e TEA (JAVAHERI; MCLENNAN, 2019).  
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Pelas complicações serem frequentes e altamente prejudiciais 

à saúde desses indivíduos, estudos vêm mostrando que é 

imprescindível elencar as razões pelas quais esses medicamentos 

estão sendo prescritos. Dessa forma, avaliando se essas indicações 

são realmente válidas e possuem um efeito terapêutico benéfico, bem 

como, sua relação com as complicações estudadas (HALL, SHAH; 

2016).  

A retirada dessas drogas vem se mostrando possível e 

extremamente relevante para uma melhor condução terapêutica, 

visto que, esses medicamentos vêm sendo prescritos de forma 

indiscriminada e por longos intervalos de tempo. Outro fator 

importante que corrobora com a retirada é a ausência de evidências 

acerca de complicações permanentes pelo ato de cessar a terapia 

com os psicotrópicos (SHEEHAN, HASSIOTIS, 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que a deficiência intelectual não deve ser 

considerada como uma condição estática e permanente, nem como 

um transtorno mental, embora possa ser codificada em uma 

classificação de transtornos mentais ou em uma classificação médica 

das doenças, pois refere-se a um estado particular de funcionamento 

que começa na infância, mas pode ser afetado positivamente pelos 

apoios individualizados, sendo uma condição multidimensional. 

Nesse estudo, o foco foi analisar a produção científica acerca 

do uso terapêutico de antipsicóticos em pessoas com deficiência 

intelectual. Foi observado que, baseado nos eixos temáticos 

discutidos, o uso de psicotrópicos para o manejo clínico de pessoas 

com deficiência intelectual tem eficácia inconclusiva e dubitável, 

sendo observado melhora apenas em pacientes com comorbidades 

psiquiátricas. Os estudos não demonstram eficácia comprovada no 

uso desses fármacos a longo prazo, e, em curto prazo, os resultados 

permanecem inconclusivos, tornando a prescrição desses 
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medicamentos uma última alternativa ou em caso de associação dos 

quadros de déficit intelectual com doenças psiquiátricas.  

Ao associarmos essas conclusões com o histórico crescente 

do uso de psicotrópicos "off-label" é perceptível a necessidade de 

treinamento acerca das indicações certas desses remédios, bem 

como a formulação de Guidelines para que se possa criar uma rotina, 

além de um órgão regulador para que esse tipo de medicamento não 

seja prescrito de forma desenfreada.  

Dessa forma, é possível sanar as lacunas de conhecimento 

por parte do corpo de cuidadores e médicos, fornecendo uma melhor 

assistência terapêutica, visto o nível de prejuízo que o uso crônico 

dessas drogas podem causar. Como forma de possibilitar um maior 

embasamento científico, sugere-se novas pesquisas na área, sejam 

estas quantitativas e/ou qualitativas, com uma amostra populacional, 

bem como, uma investigação dos serviços ou instituições que ofertam 

cuidado direcionado a esta população.  

Considera-se que este estudo é interessante para os 

profissionais da área de saúde assim como para os pais e cuidadores 

uma vez que busca compreender o contexto do uso de antipsicóticos 

na população com deficiência intelectual, analisando suas 

repercussões e na busca de implementar medidas de amenizar 

efeitos adversos deste uso. Sendo assim, é de suma importância 

atentar para o cuidado global destas pessoas sendo necessárias 

alternativas para reduzir os agravos à saúde das mesmas. 
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RESUMO: A vitamina D (VD) exerce diferentes funções  
relacionadas à manutenção da saúde. Seus efeitos se 
estendem para o sistema imunológico e, por isso, esta vitamina 
que, na verdade, trata-se de um hormônio, vem sendo 
investigada como importante estratégia no tratamento de 
doenças auto imunes. Dentre elas, a esclerose múltipla (EM) 
merece destaque uma vez que prevalência elevada desta 
doença já foi identificada em populações marcadas pela 
hipovitaminose D. O objetivo do presente estudo foi revisar 
sobre os benefícios da suplementação com VD no tratamento 
da EM. Foi conduzida uma revisão integrativa na base de dados 
Medline, com ensaios clínicos controlados e randomizados 
publicados a partir de 2015. Foram selecionados 14 estudos 
pertinentes a temática abordada, dos quais nove, 
demonstraram benefícios e/ou segurança a partir da 
suplementação com VD3. Dentre os possíveis efeitos positivos 
foram enumerados melhores condições físicas, mentais e 
sexuais, além de menor dano neuronal, progressão mais lenta 
da doença. Uma das explicações para os efeitos encontrados 
constou na propriedade imunomoduladora da VD. Deste modo, 
a VD demonstrou potencial para que futuras investigações 



VITAMINA D E ESCLEROSE MÚLTIPLA: HÁ BENEFÍCIOS REAIS NA 
SUPLEMENTAÇÃO? 

587 
 

sejam conduzidas no sentido de padronizar seu emprego como 
adjuvante no tratamento da EM. De grande relevância também 
é estabelecer os valores séricos desta vitamina capazes de 
exercer efeitos benéficos para os pacientes com EM, sem risco 
de hipervitaminose. 
Palavras-chave: Autoimunidade. Colecalciferol. Terapia 

Farmacológica Adjuvante. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A vitamina D (VD), como é conhecida popularmente, é 

um hormônio esteroide que desempenha um papel essencial e 

de extrema importância na absorção de minerais como cálcio e 

fósforo e no metabolismo ósseo. Esse “hormônio-vitamina” 

pode ser adquirido pela ingestão de alimentos, suplementação 

e exposição solar, sendo esta última via considerada a mais 

eficaz pelo ponto de vista absortivo e de manutenção das 

reservas fisiológicas (KĘPCZYŃSKA et al., 2016). 

 Quanto às suas formas e fontes, pode ser encontrada 

como ergocalciferol (vitamina D2), produzida pelas plantas; e 

colecalciferol (vitamina D3), produzida pela fotoprodução na 

pele humana (Figura 1). A forma D3 pode também estar 

presente  em alguns alimentos e, geralmente, é a forma 

preferida para suplementação (KĘPCZYŃSKA et al., 2016). 

Como está demonstrado na figura 1, para que seja 

ativada, esta vitamina passa por duas conversões metabólicas: 

a primeira delas no fígado e a segunda nos rins, formando o 

chamado calcitriol. A vitamina D está incluída no grupo de 

esteroides com funções semelhantes às de hormônios como 

estradiol, cortisol e aldosterona que têm em comum em sua 

estrutura uma porção chamada de anel 

ciclopentanoperidrofenantreno (TRAUTENMULLER et al., 
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2019). O esquema demonstrando o metabolismo e algumas 

funções essenciais da vitamina D está descrito na figura 1. 

Mesmo sendo adquirida prioritariamente pela exposição 

solar, grande parte da população encontra-se em estado de 

hipovitaminose ou insuficiência de VD, independente da etnia, 

idade ou localização no globo. No Brasil, seu nível apresentou-

se insatisfatório em cerca de 60% dos adolescentes, 58% dos 

adultos e 83% dos idosos (ESPOLADOR ; NISHIYAMA, 2016).  

A população saudável até os 60 anos de idade deve 

apresentar níveis séricos de VD acima de 20ng/ml. Já para os 

grupos de risco que incluem populações tais como idosos, 

grávidas, portadores de doenças inflamatórias e autoimunes, 

esses valores devem estar compreendidos entre 30 e 60 ng/ml. 

Níveis séricos acima de 100ng/ml podem apresentar risco de 

toxicidade e hipercalemia (BRUM et al., 2014; FERREIRA et al., 

2018). 

 Além da ação no tecido ósseo, os receptores de vitamina 

D (VDR) são encontrados em outros órgãos e tecidos, 

sugerindo que este hormônio tenha um papel importante na 

diferenciação celular, na inibição do crescimento celular e na 

modulação do sistema imune. Quando as células do sistema 

imunológico entram em contato com a VD, existe uma 

diminuição da capacidade inflamatória. Essa premissa leva a 

inferência de que deve haver uma relação da hipovitaminose 

com doenças autoimunes como, diabetes melitus, artrite 

reumatóide, doenças inflamatórias intestinais, lúpus 

eritomatoso sistêmico e esclerose múltipla (EM), sendo esta 

última, a doença em foco no presente capítulo (ALMEIDA et al., 

2017). 
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Figura 1. Metabolismo da vitamina D. 

 
Fonte: Trautenmuller et al. (2019). 
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Sendo uma doença inflamatória de caráter autoimune, portanto 

crônica e degenerativa, a EM afeta o sistema nervoso central, 

ocasionando uma diminuição da capacidade física e intelectual 

dependendo de sua gravidade. É caracterizada pela destruição 

da bainha de mielina do trato nervoso (desmielinização), sendo 

mais comum em adultos jovens de 20 a 40 anos e mais 

frequente no sexo feminino. É uma doença sem cura, mas com 

o tratamento correto pode ser controlada por vários anos. Sua 

prevalência é maior nos países do hemisfério norte, 

particularmente na população de origem caucasiana. 

Considerando que o clima no hemisfério norte é 

predominantemente temperado e com períodos de pouca 

radiação solar, já foram estabelecidas conexões entre a 

prevalência de hipovitaminose D e o elevado risco para o 

desenvolvimento de EM nesta população (ESPOLADOR;  

NISHIYAMA, 2016). 

Visto que a EM é considerada uma doença autoimune, é 

interessante revisar, ainda que de forma resumida e pontual, os 

efeitos possíveis da VD sobre à função imunológica. A forma 

ativa dessa vitamina desempenha um papel essencial na 

imunidade adaptativa, contribuindo para a ativação e 

proliferação de linfócitos, diferenciação de células T auxiliares, 

homing de linfócitos para seus tecidos, produção de isotipos de 

anticorpos específicos e regulação da resposta imune 

(SINTZEL, RAMETTA e REDER, 2018).  

No estudo de Sintzel, Rametta e Reder (2018) os autores 

destacaram o efeito da VD sobre macrófagos, células 

dendríticas e linfócitos, tanto T quanto B. Isso é possível devido 

a presença de VDR constitutivos em macrófagos e células 

dendríticas enquanto nos linfócitos T, a expressão ocorreria 

após a ativação celular. Nas células da imunidade inata, o 



VITAMINA D E ESCLEROSE MÚLTIPLA: HÁ BENEFÍCIOS REAIS NA 
SUPLEMENTAÇÃO? 

591 
 

acoplamento de 1,25(OH)2 VD é capaz de impactar 

positivamente em seus efeitos, induzindo a proliferação de 

monócitos, a expressão de interleucina-1 (IL-1) e catelicidina - 

um tipo de peptídeo antimicrobiano, por macrófagos, o que 

seria capaz de otimizar respostas imunes inatas a algumas 

bactérias. 

Os efeitos não se encerram por aí. A VD ativa é capaz 

de diminuir a maturação de células dendríticas, inibindo a 

regulação positiva da expressão do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) de classe II e de coestimuladores 

como CD40, CD80 e CD86. Além disso, diminui a produção de 

IL-12, enquanto induz a produção de IL-10 por tais células. Em 

células T, 1,25 (OH)2 VD reduz a produção de IL-2, IL-17 e 

interferon-γ (IFNγ) e atenua a atividade citotóxica e proliferação 

de células T CD4+ e CD8+. O metabólito ativo da vitamina D 

também pode promover o favorecimento de células T 

reguladoras produtoras, inclusive produtoras de IL-10. No que 

tange às células B, bloqueia a proliferação, a diferenciação em 

células plasmocitoides e a produção de imunoglobulina 

(SINTZEL, RAMETTA e REDER, 2018). 

Outras importantes interferências da VD na produção de 

citocinas pelos linfócitos (T helper 1, 2 e 17, perfis de células T 

da imunidade adaptativa; e Natural Killer, um tipo de linfócito da 

imunidade inata) foram descritas por diferentes autores como 

Mansouri et al. (2017), Liu et al. (2018), Nastri et al. (2018) e 

outros. Parte desses efeitos foram sintetizados na figura 2. 
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Figura 2. Efeito da vitamina D sobre os diferentes perfis de 

linfócitos no contexto da imunidade adaptativa e inata.  

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 
  

Tendo como base o exposto, o objetivo do presente 

estudo foi revisar sobre os benefícios obtidos a partir da 

suplementação com vitamina D no tratamento da EM. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo de revisão integrativa da literatura baseado na 

elaboração do questionamento de acordo com a estratégia 

PICO: “Há eficácia na suplementação com VD em pacientes 

com EM?”. A revisão foi conduzida conforme as 

recomendações propostas pela diretriz Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews (PRISMA) (JOANNA BRIGGS 

INSTITUTE, 2014). 

O levantamento bibliográfico foi realizado durante o 

período de julho a setembro de 2020, na base de dados 

Publisher Medline (National Library of Medicine e National 

Institutes of Health). Foram selecionados apenas estudos 

originais, sendo eles ensaios clínicos controlados e 

randomizados (ECCR). 
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Para determinar a estratégia de busca foram utilizados 

descritores identificados no Medical Subject Headings (Mesh), 

disponível em U.S. National Library of Medicine 

(http://www.nlm.nih.gov/mesh) os quais foram combinados 

através do operador boleano AND: ("Vitamin D"[Mesh]) AND 

"Multiple Sclerosis"[Mesh]. 

Como critérios de inclusão foram empregadas as 

seguintes avaliações: a) artigos originais com delineamento do 

tipo ECCR; b) publicados no idioma inglês; c) publicação 

realizada nos últimos cinco anos; d) que abordassem o 

tratamento com vitamina D para esclerose múltipla. Como 

critérios de exclusão foram estabelecidos: a) publicados 

somente na forma de resumo; b) não realizados com humanos; 

c) com intervenções pouco claras ou mal 

descritas/inadequadas. 

A seleção dos artigos consistiu em leitura do título, leitura 

do resumo e leitura dos artigos completos. Após a leitura dos 

títulos e resumos, executou-se a fase de leitura dos textos na 

íntegra, avaliando-se se atendiam aos critérios propostos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca pelos estudos reportou um total de 207 artigos 

que, ao serem filtrados pela disponibilidade do texto, foram 

reduzidos para 205; pelo filtro delineamento do tipo ECCR, para 

17 estudos, sendo esses publicados a partir de 2015. Após 

leitura e seleção dos mesmos, três foram excluídos por não 

condizer a temática aqui discutida, restando 14 para inclusão 

na presente revisão (Quadro1). 
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Quadro 1: Síntese dos estudos selecionados relacionando a 
suplementação com Vitamina D (VD) e efeitos nos pacientes 
com Esclerose Múltipla (EM). 

 

Identificação 

do estudo 

 

Dose de VD  e 

tempo de 

tratamento 

 

Principais 

resultados 

 

Eficaz 

na EM? 

Camu et al. 

(2019) 

100.000 UI de 

VD3/semana 

96 semanas 

Grupo tratado 

apresentou menor 

taxa de relapsos 

anuaus, menor 

número de novas 

lesões e redução 

na velocidade na 

progressão do dano 

causado pela EM. 

Sem efeitos 

colaterais 

consideráveis. 

Sim 

Smolders et 

al. (2019) 

14.000 UI de 

VD3/dia  

48 semanas 

A suplementação 

com VD não alterou 

os níveis séricos de 

marcadores que 

indicavam 

degeneração 

neuronal (NFl) 

entre os diferentes 

grupos. 

Não 
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Hupperts et 

al. (2019) 

14.000 UI de 

VD3/dia 

48 semanas 

Não houve 

diferença no escore 

de atividade da 

doença (NEDA-3), 

mas foram 

percebidos 

melhores 

resultados na 

ressonância 

magnética para 

lesões ativas no 

grupo tratado com 

VD. 

Possível 

Holmoy et al. 

(2019) 

20.000 UI de 

VD3/semana  

96 semanas 

A suplementação 

com VD não alterou 

os níveis séricos de 

marcadores que 

indicavam 

degeneração 

neuronal (NFl) 

entre os diferentes 

grupos. 

Não 

Rolf et al. 

(2018) 

4.000 UI de 

VD3/dia  

16 semanas 

Nenhum efeito 

constatado pelo 

uso do suplemento 

de VD3. 

Observação para 

uma diminuição da 

concentração de 

TNF-α nos 

Não 
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sobrenadantes de 

cultura. 

Kouchaki et 

al. (2018) 

50.000 UI de 

VD3/quinzena  

12 semanas 

Pacientes do grupo 

que recebeu VD 

demonstraram uma 

melhora 

significativa na 

Escala Expandida 

do Estado de 

Incapacidade de 

Kurtzke (EDDS) em 

comparação com o 

placebo. 

Sim 

Rolf et al. 

(2017a) 

14.000 UI de 

VD3/dia 

16 semanas 

48 semanas 

A expressão  de 

células T 

regulatórias e os 

níveis circulantes 

solúveis em CD25 

diminuíram 

significativamente 

no grupo placebo, 

mas não no grupo 

que recebeu VD3. 

Sim. 

Rolf et al. 

(2017b) 

 

14000 UI de 

VD3/dia  

48 semanas 

Não houve 

diminuição 

significativa no 

Não 
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escore de 

depressão no grupo 

tratado com VD3. 

Holmoy et al 

(2017) 

 

20.000UI de 

VD3/semana 

96 semanas 

A suplementação 

com VD não alterou 

a densidade de 

massa óssea em 

pacientes com EM 

Não 

Muris et al. 

(2016) 

7000 UI/dia por 4 

semanas  

e depois 14000 

UI/dia de VD3 até 

a 48ª semana. 

48 semanas 

Secreção de 

citocinas pelas 

células T (IL-5) 

maior no grupo 

placebo 

 

 

Sim 

Ashtari et al. 

(2016) 

50.000 UI de VD3 

a cada 5 dias  

 

12 semanas 

Grupo que recebeu 

VD3  apresentou 

benefícios na 

avaliação da saúde 

mental. 

Sim 

Fitzgerald et 

al. (2015) 

Sem 

suplementação. 

Foi realizada a 

dosagem para 

acompanhamento 

dos níveis de 

25(OH)VD em 

pacientes com 

EM 

48 semanas 

Níveis mais 

elevados de VD 

estiveram 

compatíveis com o 

surgimento de 

menor número de 

lesões. A melhoria 

em outros 

parâmetros 

apresentou difícil 

confirmação. 

Possível 
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Rosjo et al 

(2015) 

20.000 UI de 

VD3/semana 

 

96 semanas 

Sem diferença 

significativa entre 

os marcadores de 

inflamação do 

grupo tratado com 

VD3. 

Não 

Sotirchos et 

al. (2015) 

10.400 UI ou 800 

UI de VD3/dia 

24 semanas 

A suplementação 

demonstrou 

segurança e 

eficácia para 

produção de efeitos 

imunomoduladores. 

Sim 

Fonte: Pesquisa dos autores (2020). 

A etiologia da EM ainda não foi completamente 

esclarecida, apesar de existirem evidências de que fatores 

genéticos e ambientais  interajam para o desenvolvimento da 

doença. Entre os principais fatores de risco, a literatura 

evidencia como aqueles com forte evidência de associação com 

a EM: infecções por alguns vírus, o tabagismo e a 

hipovitaminose D. (BRUM et al., 2014). 

Desse modo, um dos propósitos da presente revisão foi 

retratar a possível relação de melhora no curso da EM a partir 

da suplementação com VD. Para isso, foram incluídos estudos 

realizados em diversos países, abrangendo pacientes de 

grupos etários distintos e também formas de tratamentos 

variadas e ainda, o acompanhamento do nível sérico de 

25(OH)VD. Foram observadas diferentes  abordagens nos que 

diz respeito a dose de VD3, aos intervalos de administração e 

a duração empregada.  



VITAMINA D E ESCLEROSE MÚLTIPLA: HÁ BENEFÍCIOS REAIS NA 
SUPLEMENTAÇÃO? 

599 
 

De modo geral, a constatação foi favorável a respeito da 

importância da implementação de VD no tratamento dos 

pacientes com EM, atribuindo a essa estratégia uma 

possibilidade de oferecer-lhes melhores condições físicas, 

mentais e sexuais (FITZGERALD et al., 2015; SORTICHOS et 

al., 2015; ASHTARI et al., 2016; MURIS et al., 2016; ROLF et 

al., 2017a; KOUKACHI et al., 2018; HUPPERTS et al., 2019; 

CAMU et al., 2019). 

A eficácia da suplementação com altas doses de VD3  foi 

demonstrada pelo seu efeito protetor no desenvolvimento de 

novas lesões, redução nas taxa de relapsos anuais e redução 

na velocidade e na progressão do dano mediado pela 

inflamação típica da EM. Outros efeitos que podem ter potencial 

para serem explorados futuramente constaram em discreta 

melhora do estado depressivo, porém sem diferença na 

comparação com placebo, e condição metabólica do paciente 

(FITZGERALD et al., 2015; ROSJO et al., 2015; ROLF et al., 

2017a; ROLF et al., 2017b; KOUCHAKI et al., 2018; 

HUPPERTS et al., 2019; CAMU et al., 2019). 

Convém destacar ainda os achados de Rolf et al. (2017a) 

a respeito do aumento da população de células T regulatórias 

em pacientes que receberam a suplementação. A saber, as 

células T regulatórias são aquelas que expressam os 

marcadores CD4+CD25+ e possuem papel central na regulação 

imunológica, especialmente dos mecanismos de controle da 

resposta imune adaptativa e, por isso, são direta e 

decisivamente implicadas para o bom funcionamento do 

sistema imune (KĘPCZYŃSKA et al., 2016). 

Ainda neste sentido de promover a imunomodulação, 

Sortichos et al. (2015) descreveram que a suplementação com 

VD3 exibiu efeitos pleiotrópicos nos pacientes com EM que 
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incluíram a redução da produção de interleucina-17 (IL-17) 

pelas células T CD4+ e diminuição da proporção de células T 

CD4+ efetora e de memória, havendo o predomínio do tipo T de 

memória e de células T CD4+ virgens. Esse efeito foi alcançado 

com a dose elevada de VD3, mas que demonstrou ser segura 

e tolerável em pacientes com EM. 

No entanto, seis dentre os estudos selecionados não 

identificaram benefícios perceptíveis a partir da suplementação 

com VD no contexto da EM (ROSJO et al., 2015; HOLMOY et 

al., 2017; HOLMOY et al., 2019; ROLF et al., 2017b; ROLF et 

al., 2018; SMOLDERS et al., 2019). As variáveis analisadas 

pelos autores foram a manifestação de sintomas depressivos, 

a densidade da massa óssea, a taxa de degeneração neuronal 

por meio do NFl e os marcadores inflamatórios apesar de Rolf 

et al. (2018), idetificarem redução da citocina TNF-α, ainda que 

em cultura de células.  

Assim, há convergência entre os efeitos investigados 

para a VD por numerosos estudos que realizaram testes in vitro 

e in vivo, na imunidade inata e adaptativa, que constataram 

seus efeitos anti inflamatórios. Ao aplicar essa vitamina em 

pacientes com EM, foi possível ver despontar efeitos plausíveis 

de terem sido promovidos por ela, traduzidos em benefícios 

para esses pacientes. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos estudos clínicos publicados a partir de 

2015, a suplementação com vitamina D3 demonstrou potencial 

para ser usada como adjuvante no tratamento da EM, de forma 

segura à saúde desses pacientes. Mais estudos devem ser 

realizados a fim de trazer luz aos benefícios advindos em se 
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manter níveis adequados desta “vitamina-hormônio” no 

organismo e dos valores séricos que são capazes de trazer tais 

efeitos em populações especiais, tais como os portadores de 

EM. De igual maneira, é importante estabelecer um protocolo 

com a dosagem adequada que poderá ser empregada como 

parte do tratamento desta doença auto imune. 
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RESUMO: Os pacientes com COVID-19 podem ter 
prognósticos satisfatórios ou desfavoráveis. Essa é uma 
patologia aguda que pode levar à Síndrome do Desconforto 
Respiratório Agudo e a agudização do quadro pode demandar 
oxigenoterapia ou  intubação eletiva. Procurou-se identificar as 
condições clínicas do paciente grave com COVID-19 que levam 
à recomendação de oxigenoterapia ou de ventilação mecânica. 
Foi feita uma Revisão Integrativa da Literatura. A busca pelos 
estudos ocorreu em Julho de 2020 através de consulta aos 
buscadores BVS e PubMed, com auxílio dos DeCS. Os 
pacientes mais graves tendem a apresentar um quadro de 
insuficiência respiratória com saturação de oxigênio menor que 
94% e PaO2/FiO2 < 300 MMHg. Diante desse contexto crítico, 
tais pacientes necessitavam de ventilação mecânica, 
monitoramento e tratamento em UTI. Evidências científicas 
revelaram que níveis elevados de IL-6, lactato desidrogenase, 
creatinina, troponina cardíaca, dímero D, proteína C reativa, 
procalcitonina e neutrófilos, além de linfopenia, predizem a 

mailto:lanapinhov@gmail.com
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necessidade de ventilação mecânica.  Ademais, os pacientes 
com COVID-19 que precisam de terapia com ventilação 
mecânica possuem mais chances de ter alterações na imagem 
do Raio-X e Tomografia Computadorizada de Tórax. Constata-
se, portanto, a necessidade do discernimento sobre o quadro 
clínico da Síndrome Respiratória Aguda Severa e da 
insuficiência respiratória aguda, como também sobre os 
parâmetros de monitorização, para que se tenha a indicação 
oportuna de ventilação mecânica. 
Palavras-chave: Coronavírus. Respiração Artificial. Pacientes. 
 

INTRODUÇÃO 

         

O surgimento dos primeiros casos do novo Coronavírus 

(COVID-19) se deram em Wuhan na China, em dezembro de 

2019. Em razão do elevado potencial de transmissão, a doença 

se disseminou atingindo com rapidez vários países. Os 

pacientes com essa infecção viral podem ter prognósticos 

desfavoráveis, sobretudo aqueles pertencentes a grupos de 

risco, como idosos e pessoas diagnosticadas com doenças 

crônicas ou prévias. Quando considerada grave, a doença 

causa dano alveolar maciço e insuficiência respiratória 

progressiva (CAMPOS; COSTA, 2020). Terapias racionais e 

cuidados profissionais para as pessoas infectadas precisam ser 

implementados de forma ágil, com o fito de aumentar a 

probabilidade de cura e diminuir as taxas de mortalidade (LI et 

al., 2020). 

Similar a outras pneumonias coronovirais, como a 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio causada por 

coronavírus e a Síndrome Respiratória Aguda causada por 

coronavírus, o novo coronavírus pode levar à Síndrome do 
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Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). A lesão pulmonar 

causada pelo COVID-19 é caracterizada pela destruição do 

parênquima pulmonar que inclui consolidação extensa e 

inflamação intersticial (CAMPOS; COSTA, 2020). 

Curiosamente, muitos pacientes não mostram sinais de 

desconforto respiratório, apesar de hipoxemia grave na análise 

de gases sanguíneos. Cerca de 5% dos pacientes necessitam 

de cuidados intensivos, incluindo ventilação mecânica 

(HEROLD et al., 2020). 

Segundo Li et al. (2020), os profissionais da saúde 

atuantes no combate ao COVID-19 devem permanecer em 

estado de alerta para que possam identificar precocemente a 

SDRA, através da observação de sinais e sintomas 

importantes, a exemplo de: deterioração súbita da oxigenação, 

dificuldade respiratória e queda da pressão arterial.  

Em diversos aspectos, o COVID-19 em estado grave 

pode ser considerado uma condição hiperinflamatória, induzida 

pelo vírus envolvendo múltiplos órgãos devido, principalmente, 

a uma cascata de citocinas. Dentre essas citocinas, a presença 

de níveis circulantes elevados de interleucina 6 (IL-6) parece 

ser fundamental nesse processo e está intimamente ligada à 

gravidade da doença. Tais pacientes costumam sofrer rápida 

deterioração e demandar ventilação mecânica. O amplo 

espectro dos cursos da doença e a hipóxia silenciosa dificultam 

a identificação dos pacientes de risco. Evidências científicas 

demonstraram que o nível máximo de IL-6, seguido pelo nível 

de proteína C reativa (PCR), foi altamente preditivo para a 

necessidade de ventilação mecânica, sugerindo a possibilidade 

de usar o nível desses marcadores para orientar a escalada do 
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tratamento em pacientes com síndrome hiperinflamatória 

relacionada ao COVID-19 (HEROLD et al., 2020). 

Em 2020, de acordo com a Organização Mundial de 

Sáude (OMS) e de acordo com protocolos de manejo clínico do 

paciente com insuficiência respiratória severa, a indicação de 

oxigenoterapia e intubação eletiva depende das características 

clínicas apresentadas pelos pacientes, evolução do quadro 

clínico, avaliação dos parâmetros de saturação de oxigênio e 

gasometria arterial, entre outros parâmetros que devem ser 

considerados. É  importante ressaltar também  que o uso da 

ventilação não invasiva que excede a oferta de oxigênio 

limítrofe, aumenta o risco da liberação de partículas aerossóis 

e, subsequentemente, aumenta a propabilidade de contágio, 

dessa forma a utilização de oxigenoterapia nasal de alto fluxo 

não é recomendada na rotina hospitalar. Em casos especiais, é 

essencial a comunicação de toda a equipe multiprofissional com 

expertise em ventilação mecânica. Diante da necessidade de 

ventilação mecânica invasiva (VMI), são necessários ajustes 

iniciais da VMI após a intubação orotraqueal. (CAMPOS; 

COSTA, 2020). 

Cerca de 5–15% dos pacientes com infecção por COVID-

19 necessitam de vigilância intensiva e suporte ventilatório. As 

recomendações atuais sugerem intubação precoce de 

pacientes com COVID-19, principalmente por duas 

razões: hipoxemia grave com Pressão parcial de oxigênio (PaO 

2)/Fração inspiratória de oxigênio (FiO 2) frequentemente < 200 

MMHg (ao se realizar a gasometria arterial), atendendo aos 

critérios de Berlim de SDRA moderada a grave e proteger os 

funcionários da transmissão viral (MOHLENKAMP; THIELE, 

2020).  
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A ventilação de pacientes em unidades de terapia 

intensiva (UTI), principalmente, em unidades para adultos é 

desafiadora devido à patologia pulmonar heterogênea que 

requer uma estratégia individualizada de ventilação de proteção 

pulmonar para melhorar o resultado (MOHLENKAMP; THIELE, 

2020). Em alguns casos, torna-se interessante a indicação da 

posição prona (PP) para o paciente, embora alguns 

profissionais da saúde tenham receio de aplicá-la em indivíduos 

obesos e/ou instalados em ambientes não-UTI (PAUL et al., 

2020). 

Destarte, diante do contexto em que os pacientes mais 

críticos apresentam elevada taxa de mortalidade, necessitando 

assim de assistência especializada efetiva e oportuna, 

caracteriza-se como pertinente a abordagem da temática 

proposta no presente estudo.  

 

OBJETIVO 

 

Procurou-se identificar as condições clínicas do paciente 

grave com COVID-19 que levam à recomendação de 

oxigenoterapia ou de ventilação mecânica.  

 

MÉTODOS 

 

Foi realizada uma Revisão Integrativa da Literatura com 

as seguintes etapas para sua elaboração: identificação do tema 

e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento dos 

critérios de elegibilidade; identificação dos estudos nas bases 

científicas; avaliação dos estudos selecionados e análise 

crítica; análise e interpretação dos resultados mais relevantes. 
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Elaborou-se a seguinte questão norteadora: “Quais as 

principais condições clínicas do paciente grave com Covid-19 

que levam à recomendação de oxigenoterapia ou de ventilação 

mecânica?”. 

A busca dos estudos primários foi realizada em julho de 

2020 e a operacionalização desta pesquisa iniciou-se com a 

consulta aos Descritores Controlados em Ciências da Saúde 

(DeCS) por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizou-

se os seguintes descritores: “Ventilação Mecânica” e “COVID-

19”. Foram definidos os critérios de inclusão: artigos disponíveis 

e publicados na íntegra no ano de 2020; e usados os filtros: 

Respiração Artificial, Insuficiência Respiratória, Síndrome do 

Desconforto Respiratório do Adulto, Unidades de Terapia 

Intensiva, Ventiladores Mecânicos e Cuidados Críticos. Foram 

excluídos os estudos com conteúdo destoante do tema 

selecionado. Assim, doze artigos foram escolhidos de um total 

de 363 artigos encontrados inicialmente. 

Além disso, mais quatro artigos foram adicionados: um 

artigo do buscador BVS Brasil, utilizando-se os descritores 

“Troponina” e “Ventilação Mecânica" e “Covid-19” e os outros 

três artigos da  U.S. National Library of Medicine and the 

National Institutes Health (PubMed), por meio do uso dos 

descritores "Laboratory Tests" e "Mechanical Ventilation" e 

“COVID-19”. Dessa forma, foram utilizados, no total, 16 artigos. 
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Fluxograma 1. Fluxograma da metodologia. 
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Fonte: O autor (2020). 

 

Filtros

• : Respiração Artificial

• Insuficiência Respiratória

• Síndrome do Desconforto Respiratório do 
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• Unidades de Terapia Intensiva

• Ventiladores Mecânicos e Cuidados 
Críticos

Operacionalizadores da 
pesquisa

Fatores 
de 
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•BVS

•PUBMED

•DECs

Fatores  de 
exclusão

•Artigos que 
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Artigos 
encontrados
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Artigos 
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• 16

  

• artigos 

disponíveis e 

publicados na 

íntegra, no ano 

de 2020 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se a ocorrência de estatísticas favoráveis à 

sobrevida de pacientes acometidos pelo Covid-19 que foram 

submetidos a intervenções terapêuticas padrões para a 

Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). No 

entanto, a análise específica de quadros graves do Covid-19 

sujeitos a ventilação mecânica invasiva precoce revelou altas 

taxas de mortalidade. 

Ao analisar a tabela 1, verifica-se que os artigos 

selecionados foram publicados em diversos países, dentre eles: 

México, Alemanha, Brasil, França, China, Grécia e EUA, sendo 

todos eles publicados no ano de 2020. Ainda, constata-se que 

a maioria dos estudos (81,25%; n=13) foram publicados no 

idioma inglês e o restante (18,75%; n=3) em português, alemão 

e chinês. 

 
Tabela 1. Informações sobre autores, ano, título em português, 
idioma e país dos artigos selecionados. 

Autores/ 

Ano 

Título do Artigo 

em Português 
Idioma País 

Castañón-González 

et al. (2020) 

Ventilação 

mecânica 

simultânea com 

um único 

Inglês México 
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ventilador e vários 

pacientes 

Möhlenkamp e 

Thiele (2020) 

Ventilação de 

pacientes com 

COVID-19 em 

unidades de 

terapia intensiva 

Inglês Alemanha 

Campos e Costa 

(2020) 

Alterações 

pulmonares 

causadas pelo 

novo Coronavírus 

(COVID-19) e o 

uso da ventilação 

mecânica invasiva 

Português Brasil 

Laverdure et al. 

(2020) 

Impacto da 

complacência 

respiratória inicial 

em ventilados com 

insuficiência 

respiratória aguda 

síndrome de 

angústia 

relacionada ao 

COVID-19 

Inglês França 
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Meng et.al  (2020) 

Intubação e 

ventilação em 

meio ao surto de 

COVID-19: a 

experiência de 

Wuhan 

Inglês China 

Zareifopoulos et.al 

(2020) 

Intubação e 

ventilação 

mecânica de 

pacientes com 

COVID-19: 

o que devemos 

dizer a eles? 

Inglês Grécia 

Vishesh et al. 

(2020) 

Pronando em Não 

Intubado (PINI) 

em Tempos do 

COVID-19: Série 

de Casos e uma 

Revisão 

Inglês EUA 

Notz et al. (2020) 

Ventiladores de 

anestesia e terapia 

intensiva: 

diferenças e 

usabilidade em 

pacientes com 

COVID-19. 

Alemão Alemanha 
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Herold et al. (2020) 

Níveis elevados de 

IL-6 e PCR 

preveem a 

necessidade de 

ventilação 

mecânica no 

COVID-19. 

Inglês Alemanha 

Xin et al. (2020) 

Suporte 

respiratório para 

pneumonia grave 

em 2019-nCoV 

sofrendo de 

insuficiência 

respiratória aguda: 

tempo e 

estratégia. 

Chinês China 

Carsetti et al. (2020) 

A ventilação 

prolongada em 

decúbito ventral 

em pacientes com 

SARS-CoV-2 é 

viável e eficaz. 

Inglês Itália 

Hua et al. (2020) 

Ventilação 

mecânica invasiva 

no manejo de 

pacientes COVID-

19: a experiência 

Inglês China 
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com 469 pacientes 

em Wuhan. 

Si et al. (2020) 

Morte, alta e 

arritmias em 

pacientes com 

Covid-19 e lesão 

cardíaca. 

Inglês China 

Yue et al. (2020) 

Características 

clínicas da doença 

por coronavírus 

2019 na província 

de Gansu, China. 

Inglês China 

Li et al. (2020) 

Características 

clínicas e 

resultados de 74 

pacientes com 

Covid-19 grave ou 

crítico. 

Inglês China 

Jiang et al. (2020) 

Características 

clínicas de 

imagem de 

pacientes 

internados com 

doença de 

Inglês China 
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Fonte: O autor (2020) 

 
Observa-se, na tabela 2, que os autores de cinco artigos 

(31,25%) optaram por desenvolvê-los usando a metodologia de 

Estudo Retrospectivo. Os outros artigos (68,75%; n=11) foram 

elaborados se baseando em métodos diversos: relato de 

experimento prático, breve revisão, comunicação breve, carta 

ao editor, relato de experiência, descrição de resultados após 

análise de pacientes, relato de caso, revisão da literatura e 

estudo de coorte. 

 

  

coronavírus-2019 

na província de 

Heilongjiang, 

China: um estudo 

retrospectivo. 



INDICAÇÕES PARA OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA EM 
PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 

 

619 
 

Tabela 2. Métodos e principais achados das publicações 

selecionadas. 

Autores/Ano Métodos Principais Achados 

Castañón-González et 

al. (2020) 

Experimento com 

simuladores de 

pulmões e 

ventiladores 

mecânicos 

Ventilação simultânea 

com único ventilador 

deve ser restrita a 

dois pacientes e 

realizada em Unidade 

de Terapia Intensiva 

(UTI). 

Möhlenkamp e Thiele 

(2020) 
Breve Revisão 

O ventilador deve ser 

configurado de forma 

diferente, dependendo 

do tipo de pneumonia 

por COVID-19. 

Campos e Costa 

(2020) 
Comunicação Breve 

Para diagnóstico de 

SDRA leve: manter 

pressão de platô < 28 

cmH2O e driving 

pressure < 15 cm 

H2O. Para diagnóstico 

de SDRA moderada a 

grave: além de manter 

estratégia protetora, 

permitir hipercapnia 

para Ph > 7,2, titular 

Pressão Positiva no 

Final da Expiração 

(PEEP) até 10-12 

cmH2O e realizar 

posição prona. 
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Laverdure et al. 

(2020) 
Carta ao Editor 

Abordagem de volume 

corrente baixo, com 

PEEP e alto FiO2, foi 

sugerida para 

pacientes com alta 

complacência estática 

do sistema 

respiratório (Cst-rs). 

Um Cst-rs inicial baixo 

pode ter mais 

necessidade de 

oxigenação por 

membrana 

extracorpórea e 

menos dias sem 

ventilação 

Meng et.al  (2020) Relato de Experiência 

Cerca de 20% de 

pacientes internados 

com COVID-19 tinham 

SDRA. A mortalidade 

em pacientes 

internados em UTI foi 

relativamente alta. 

Zareifopoulos et.al 

(2020) 

Análise de pacientes 

com SRDA em 

ventilação mecânica 

invasiva 

 Base terapêutica de 

pacientes com SDRA 

= ventilação 

mecânica. A 

mortalidade foi alta 

mesmo em pacientes 

com COVID-19 grave 

em UTI e intubados 
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com Ventilação 

Mecânica.  

Vishesh et al. 

(2020) 
Relato de caso 

Posição prona em 

pacientes com SDRA 

não intubados evita 

intubação e ventilação 

mecânica. 

Notz et al. (2020) Artigo de revisão 

Ventiladores 

intensivos, máquinas 

de anestesia e 

ventiladores de 

transporte modernos 

oferecem ventilação 

segura para pacientes 

com SDRA para uma 

ponte de curto prazo. 

Herold et al. (2020) Estudo de coorte 

Os níveis máximos de 

IL-6 seguidos de PCR 

foram altamente 

preditivos da 

necessidade de 

ventilação mecânica. 

Yuan et al. (2020) Relato de experiência 

A escolha de métodos 

de suporte respiratório 

eficazes em tempo 

hábil melhora a taxa 

de tratamento clínico 

da pneumonia 2019-

nCoV e reduz a taxa 

de mortalidade de 

pacientes criticamente 

enfermos. 
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Carsetti et al. (2020) Estudo Retrospectivo 

A posição prona 

prolongada por até 36 

horas é viável, segura 

e pode oferecer 

potenciais vantagens 

clínicas e 

organizacionais. 

Hua et al. (2020) Carta ao Editor 

Deve-se tentar evitar 

o IV e utilizar a VNI no 

estágio inicial da 

insuficiência 

respiratória até que o 

IV seja inevitável na 

COVID-19. 

Si et al. (2020) Estudo Retrospectivo 

Pacientes que 

morreram tendiam a 

ter mais dispneia, 

maior necessidade de 

ventilação mecânica e 

maior nível de 

concentração de cTnI. 

Yue et al. (2020) Estudo Retrospectivo 

Os achados anormais 

típicos de TC incluíam 

opacidade em vidro 

fosco, sombra 

irregular e 

consolidação nos 

pulmões. 

Li et al. (2020) Estudo Retrospectivo 

Pacientes idosos com 

comorbidades têm 

maior risco de COVID-

19 grave ou morte. 
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Pacientes com baixo 

índice de gases 

sanguíneos e função 

de coagulação pobre 

na admissão 

apresentaram alta 

taxa de mortalidade. 

Jiang et al. (2020) Estudo Retrospectivo 

Os pacientes que 

necessitaram de 

ventilação mecânica 

apresentaram maior 

probabilidade de 

alterações 

pulmonares anormais 

na área ao redor dos 

brônquios e 

apresentaram 

distribuição difusa. 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Indicadores sugerem que níveis elevados de IL-6 e de PCR, 

além de alterações nas concentrações corporais de lactato 

desidrogenase e creatinina, predizem a necessidade de 

ventilação mecânica (HEROLD et al., 2020). 

Outras evidências indicam que, na ocorrência de SDRA 

moderada ou grave secundária ao Covid-19, o prognóstico de 

indivíduos não intubados melhora quando se opta pela 

aplicação de posição prona induzida por profissionais de saúde 

bem treinados, a qual pode ser realizada, em alguns casos, por 
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16 horas ou mais (VISHESH et al., 2020). Essa técnica pode 

evitar o uso de ventilação mecânica invasiva. 

Recomenda-se que o ventilador mecânico seja ajustado de 

acordo com a apresentação da doença. De acordo com 

Möhlenkamp e Thiele (2020), para pacientes com Pneumonia 

tipo L causada por Covid-19, deve-se regular, a princípio, a 

Pressão positiva no final da expiração (PEEP) para o valor de 8 

cmH2O. Os autores ainda sugerem que o aumento gradual 

dessa pressão pode ser feito até 15 cmH2O, sabendo que 

valores maiores só poderão acontecer a partir do momento em 

que quadro clínico evolui para Pneumonia tipo H causada por 

Covid-19. 

Alguns pacientes graves com COVID-19 apresentaram 

dificuldade respiratória, Frequência Respiratória maior ou igual 

a 30 vezes/minuto e Saturação de Oxigênio menor ou igual a 

93% no estado de repouso (LI et al., 2020). Já os pacientes 

críticos do mesmo estudo apresentaram falha respiratória que 

requer ventilação mecânica, choque, falha combinada de outros 

órgãos que requer monitoramento e tratamento na UTI. 

Também segundo Li et al. (2020), pacientes que evoluem 

para óbito tendem a apresentar uma proporção maior de 

ventilação invasiva. A maioria deles podem ter linfopenia e 

anormalidades de neutrófilos, monócitos, alanina 

aminotransferase, aspartato aminotransferase, lactato 

desidrogenase e biomarcadores inflamatórios (proteína C 

reativa e procalcitonina). Ao comparar dois grupos desses 

indivíduos, um de recuperação e outro de morte, os valores de 
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detecção dos 4 indicadores de coagulação sanguínea foram 

maiores nos pacientes que morreram e o dímero-D mostrou 

uma diferença significativa. O grupo da morte teve mais 

indicadores de lesão cardiopulmonar e níveis significativamente 

mais altos de mioglobina e peptídeo natriurético cerebral do que 

o grupo de recuperação. Verificou-se que os valores de 

PaO2:FiO2, PaO2 mínimo:FiO2 e SpO2 mínimos do grupo óbito 

foram significativamente menores.  

Assim, níveis elevados de IL-6, PCR, lactato 

desidrogenase, creatinina, Troponina I cardíaca, dímero D, 

proteína C reativa, procalcitonina e neutrófilos, além de 

linfopenia, predizem a necessidade de ventilação mecânica e 

podem levar à morte por hipóxia progressiva.  

Foram relatados na literatura que achados anormais 

típicos de tomografia computadorizada (TC) em pacientes com 

COVID-19 grave incluíam opacidade em vidro fosco, sombra 

irregular e consolidação nos pulmões com septos lobulares 

espessados. Além disso, a maioria dos casos assintomáticos 

desses estudos mostrava achados de imagem por TC de 

pneumonia relacionada à SARS-CoV-2 (YUE et al., 2020). 

A maioria dos pacientes apresentaram pneumonia 

bilateral observada por TC de tórax. Os pacientes que 

necessitaram de ventilação mecânica apresentaram maior 

probabilidade de alterações pulmonares anormais na área ao 

redor dos brônquios e apresentaram distribuição difusa. A 

incidência de consolidação e opacidade em vidro fosco 

combinada com consolidação em pacientes em UTI foi maior. 
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O envolvimento de todos os lobos pulmonares foi mais 

prevalente no grupo da UTI (JIANG et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

É necessário o entendimento, pelos profissionais de 

saúde, sobre a indicação para ventilação mecânica, com o 

intuito de proporcionar uma maior estabilidade e evolução 

positiva da função pulmonar dos pacientes graves com a 

COVID-19. Foi identificado que os casos de UTI apresentam 

taxas mais altas de falência e mortalidade de órgãos do que os 

casos fora da UTI. Nesses casos, o pico de cTnI era um preditor 

de suporte ventilatório. A linfopenia e os níveis elevados de 

neutrófilos e dímero-D são indicadores da progressão da 

doença por COVID-19. Os casos assintomáticos mostravam 

achados de imagem por TC de pneumonia relacionada à SARS-

CoV-2. O COVID-19 grave e crítico apresenta sintomas clínicos 

mais graves, principalmente dispneia e inflamação pulmonar 

identificadas pela TC. Além disso, os achados de imagem de 

pacientes com COVID-19 grave incluem principalmente 

consolidação e opacidade em vidro fosco combinadas com a 

consolidação, que envolve todos os lobos pulmonares e a área 

ao redor dos brônquios.  

Assim, a observação clínica do paciente que não 

responde à terapêutica, que satura baixo e tem dispneia mesmo 

com uso de oxigenoterapia, o resultado de exames laboratoriais 

com níveis inflamatórios altos e as alterações da TC são 

extremamente importantes para definir o momento que o 

pulmão do paciente está entrando em falência, permitindo o 
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início da ventilação mecânica na fase de agudização do quadro 

da SDRA. 
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